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RESUMO 
 
 
 
 
 
O presente trabalho apresenta nossa pesquisa sobre o ensino de Funções, Limites e 

Continuidade em Ambientes Educacionais Informatizados. A pesquisa teórico-

bibliográfica contemplou trabalhos relacionados à Educação Matemática no Ensino 

Superior e à utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação. A pesquisa de 

campo foi realizada com alunos do 1º período de Licenciatura em Matemática da UFOP, 

matriculados na disciplina de “Introdução ao Cálculo”, no 2º semestre letivo de 2009. 

Foram elaboradas e avaliadas 10 atividades exploratórias sobre diversos conteúdos de 

Funções, Limites e Continuidade, implementadas em laboratório de informática com a 

utilização do software GeoGebra. As considerações apontam para a possibilidade de 

visualização, a abertura para conjecturas, o dinamismo do ambiente de aprendizagem e a 

abordagem intuitiva de conceitos como as principais contribuições da utilização de TIC’s 

no ensino introdutório de Cálculo. Outro destaque interessante foi a mudança na postura 

dos alunos, tanto nas atividades no laboratório como na sala de aula e em suas concepções 

a respeito da utilização de TIC’s no ensino de Cálculo.   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Funções. Ensino de Cálculo. Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Educação Matemática. Ensino Superior. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 
This paper presents our research on the teaching of Functions, Limits and Continuity in 

Computerized Educational Environments. The theoretical-bibliographical research was 

mostly concentrated on works related to the teaching of Mathematics Education in Higher 

Education and on the use of Information and Communication Technologies. Field research 

was conducted with students in the first period of Mathematics Teaching Degree at UFOP, 

enrolled in the discipline of "Introduction to Calculus,” in the second semester of 2009. 

Ten exploratory activities on different contents of Functions, Limits and Continuity, 

implemented in Computer Lab using the software GeoGebra, were formulated and 

evaluated. Considerations point out to the viewing possibility, conjectures, development of 

learning environment and the intuitive approach of concepts as the main contributions of 

the TIC’s usage in teaching Introductory Calculus. Another point worth highlighting was 

the change in the students’ attitude, both in lab and classroom activities and in their views 

regarding the use of  TICs in teaching Calculus. 

 

 

 

KEYWORDS: Teaching of Functions – Teaching of Calculus – Information and 

Communication Technologies – Mathematics Education – Higher Education 
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Capítulo 1                                                                         

 

I.TRODUÇÃO 

 

“Uma vida não questionada não merece ser vivida.”                     

Platão 

 

1.1. Um Breve Histórico 

 

Em 1998 ingressei no curso de Licenciatura em Matemática na PUC-Betim- MG, 

objetivando ser Professor de Matemática. Dois anos após, tomei a decisão de transferir-me 

para o Unicentro Newton Paiva, em Belo Horizonte – MG, onde, em 2002, concluí meu 

curso.  Durante todo o período em que cursei a faculdade, sempre me questionava sobre o 

ensino e a aprendizagem da Matemática. Intrigava-me muito o fato de os alunos 

encontrarem tanta dificuldade no aprendizado dessa disciplina.  

Esses questionamentos foram evidenciados quando, nos anos de 2001 e 2002, 

comecei a atuar como monitor de Matemática no Ensino Médio do Colégio e Faculdade 

COTEMIG, em Belo Horizonte, e ganharam mais força quando da minha segunda 

monitoria no Colégio Nossa Senhora do Monte Calvário, também em Belo Horizonte.    

Ao término do curso de graduação, fui efetivado como professor do 1º ano do 

Ensino Médio no Colégio e Faculdade COTEMIG, onde ainda continuo exercendo a 

mesma função. Já no início de minha prática docente, procurei trabalhar as dificuldades 

encontradas pelos alunos na construção do seu conhecimento, tentando trazer para a sala de 

aula um ambiente questionador e contextualizado.  

Em minha experiência docente, percebi a grande dificuldade que os alunos têm para 

trabalhar com os conceitos e propriedades relacionados às Funções. Tais conceitos são 

explorados através de definições e regras, fazendo com que o aluno não tenha um 

posicionamento questionador, o que pode dificultar uma construção efetiva de seu 

conhecimento.  

Esse enfoque dado ao estudo de Funções sempre me instigou em buscar uma nova 

maneira de ensinar tal tema, pois percebo que o conhecimento dos alunos, na maioria das 

vezes, somente se pautava em regras, que os auxiliam a descobrir, por exemplo, se uma 
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função é crescente ou decrescente e os seus valores de máximo e mínimo, 

impossibilitando, a meu ver, o efetivo entendimento do conceito envolvido quando se diz 

que uma função é crescente ou decrescente, ou quando se diz que um valor é máximo ou 

mínimo dessa função. 

 

1.2. Um Primeiro Despertar para o Tema 

     

  Em minha busca por um desenvolvimento profissional, senti a necessidade de 

discutir questões de sala de aula relacionadas à Educação Matemática; daí o meu ingresso 

no curso de Especialização em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP), em 2003.  

Nesse curso, comecei a ter contato com as Tecnologias Informacionais e 

Comunicacionais – TIC’s – e sua utilização em sala de aula. E por acreditar que o uso 

desses recursos pode redirecionar o ensino de Matemática – tornando as aulas mais 

instigantes – e tendo bastante interesse em utilizar o computador na sala de aula como uma 

ferramenta auxiliar no ensino e aprendizagem de Funções, optei por essa área de pesquisa 

para elaborar a monografia de especialização intitulada “A Inserção de Novas Tecnologias 

no Ensino de Funções Lineares e Quadráticas: Uma experiência na 8ª série do Ensino 

Fundamental”, sob a orientação do Prof. Dr. Frederico da Silva Reis.  

Dentro dessa perspectiva de utilização de TIC’s como ferramentas didático–

pedagógicas no ensino e aprendizagem de Matemática, tive como ponto norteador do meu 

trabalho de especialização a seguinte questão de investigação: Como a utilização de 

Tecnologias Informáticas pode contribuir para o ensino introdutório de Funções Lineares e 

Quadráticas na 8º série (9o ano) do Ensino Fundamental? 

Com o objetivo de buscar respostas para essa questão, tentei ao longo de meu 

trabalho de pesquisa investigar que contribuições o uso de TIC’s pode proporcionar ao 

estudo de funções lineares e quadráticas. Para tal, a partir de uma revisão teórico-

bibliográfica, realizei uma pesquisa de campo que consistiu no planejamento, 

implementação e avaliação de duas atividades voltadas para o ensino de funções lineares e 

quadráticas, as quais foram aplicadas a alunos da 8º série (9o ano) de uma escola particular 

de Belo Horizonte. Para a realização dessa atividade foi utilizado o software gráfico 

MATHGV, direcionado para o estudo de Funções. 
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Participaram das atividades propostas na pesquisa 7 dos 20 alunos de uma turma da 

8º série (9o ano), juntamente com a professora, licenciada em Matemática, com 30 anos de 

experiência docente, lecionando em todas as séries dos Ensinos Fundamental e Médio, em 

escolas públicas e particulares. A participação desses alunos foi importante, pois o objetivo 

central era investigar a contribuição do uso do software MATHGV em atividades voltadas 

para o ensino-aprendizagem de Funções na 8º série do Ensino Fundamental. A opção por 

alunos dessa série escolar justificou-se pelo contato anterior que tiveram, nas aulas 

regulares da escola, com o tema “Função”. E a professora, por sua vez, contribuiu para esta 

pesquisa com sua visão profissional consolidada, proveniente de uma vasta experiência em 

sala de aula. 

A aplicação das atividades, baseadas no tema “Funções lineares e quadráticas”, teve 

uma duração total de 3 horas. Os alunos foram divididos em dois grupos, sendo orientados 

todo o tempo por mim e por meu orientador de pesquisa de Especialização. Os 

participantes realizavam as atividades e respondiam oralmente às questões propostas, 

discutindo o que havia sido representado na tela do computador. Isso gerou várias 

conjecturas, seguidas de discussões e posteriores conclusões sobre o tema “Função”. 

Como instrumento auxiliar de registro e coleta de dados, utilizou-se um 

questionário composto de quatro questões, que foram respondidas pelos alunos e pela 

professora, após a aplicação das atividades propostas, sobre o estudo de Funções lineares e 

quadráticas com a utilização do software MATHGV. O objetivo da aplicação desse 

questionário foi investigar as experiências que os sujeitos da pesquisa tinham quanto à 

utilização de softwares educacionais, em particular de Matemática, identificar a visão que 

tinham sobre a utilização de softwares matemáticos em sala de aula, juntamente com as 

aulas tradicionais, a fim de analisar as vantagens deste uso, bem como obter dos 

participantes suas opiniões a respeito das atividades propostas e do software MATHGV. 

Como estratégia de organização dos dados, as questões foram divididas em dois 

grupos, buscando uma melhor análise sobre a utilização de TIC’s como ferramentas 

metodológicas no estudo de Funções lineares e quadráticas. Tentei ainda, apesar de não ser 

o objetivo principal do trabalho, fazer uma análise do software utilizado para 

implementação das atividades propostas, o MATHGV.  

Após a análise das respostas, percebi a rica experiência que o trabalho realizado na 

especialização me proporcionou, possibilitando-me enumerar algumas considerações 

seguidas de questionamentos.  
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  Para uma melhor análise, minhas considerações finais foram divididas em três 

categorias: a mudança da concepção quanto ao papel das TIC’s no ensino; a utilização de 

TIC’s como ferramenta auxiliar no processo de ensino e aprendizagem; as possibilidades e 

limitações de um software educacional.  

Por fim, podemos destacar que uma das principais contribuições da pesquisa 

realizada em meu trabalho de especialização foi a mudança de concepção dos participantes 

da pesquisa a respeito da utilização de tecnologias. Os relatos dos participantes mostraram 

claramente que eles já haviam tido um contato prévio com softwares, de uma maneira 

geral. Entretanto, eles não percebiam os softwares como ferramentas capazes de contribuir 

de alguma forma para o ensino de Matemática, deixando transparecer que concebiam os 

softwares apenas como mídias eletrônicas. A partir do contato com um software 

educacional no contexto do ensino de Matemática, os participantes puderam perceber que a 

inserção dos mesmos no ensino de Funções lineares e quadráticas oferece uma 

contribuição eficaz na construção de conhecimentos relacionados a esse tema.  

 No mesmo ano em que defendi minha monografia, 2005, fui aprovado no concurso 

público para professor do Estado de Minas Gerais, sendo efetivado na Escola Estadual 

Coração Eucarístico em Belo Horizonte. No ano seguinte, solicitei minha transferência 

para a Escola Estadual Maestro Villa Lobos, também em Belo Horizonte, onde atualmente 

ministro aulas para as turmas de 1ª e 3ª séries do Ensino Médio, no turno da noite. 

Com o advento de minha efetivação, passei a conhecer um novo tipo de escola, 

frequentada por alunos que estão fora da idade escolar, que trabalham o dia todo, que têm 

dificuldades sérias para freqüentar as aulas e, sobretudo, desmotivados. Com intuito de 

tentar modificar essa situação, passei a utilizar com maior freqüência o computador em 

minhas aulas, tentando elaborar atividades que os levassem a ter uma atitude mais 

questionadora e independente na construção de seu conhecimento.    

Percebi que o uso de TIC’s neste novo mundo escolar, além de reafirmar meus 

questionamentos já existentes, propiciou-me o surgimento de novos questionamentos. 

Estes questionamentos levaram-me a refletir a respeito da maneira que ensinamos 

Matemática hoje para uma sociedade envolta de tecnologias e que recebe uma grande 

gama de informações continuamente e com grande velocidade. 

Na tentativa de responder a essas questões, procurei na literatura algo que apontasse 

para a seguinte direção: “De fato, a maneira que estamos ensinando Matemática está 

ultrapassada e há uma necessidade real de mudança”.  
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Em várias pesquisas, pude perceber essa preocupação por parte de vários autores, 

como se observa, por exemplo, nas ideias de Moran (2000, p.11):  

 

Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdermos tempo 
de mais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos continuamente. 
Tanto professores como alunos, temos clara sensação de que muitas aulas 
convencionais estão ultrapassadas. Mas para onde mudar? Como ensinar 
e aprender em uma sociedade mais interconectada? 

      

 Seguindo essa linha de pensamento, o uso de TIC’s em sala de aula pode ser uma 

ferramenta que poderá mudar esse quadro, interferindo na relação existente entre 

professores, alunos e conhecimento.  

Retomando a pesquisa realizada na monografia do curso de Especialização, na 

perspectiva de se aprofundar os estudos sobre as TIC’s, podemos enumerar algumas 

questões, tais como:  

 

• Se o uso da informática no ensino sustenta-se como uma proposta metodológica 

alternativo-complementar ao ensino tradicional de Matemática, então por que nem 

todos os profissionais da educação lançam mão desse recurso? 

 

• A razão de os recursos informáticos não serem utilizados pela maioria dos docentes 

está relacionada com a falta de preparo ou com problemas em sua formação?  

 

• Com o advento deste novo cenário na sala de aula, a postura do professor perante o 

aluno deixa de ser de detentor do saber, passando a ser de intermediador na 

construção do conhecimento?  

 

• O uso de TIC’s como ferramenta didático-pedagógica em sala de aula pode 

redirecionar o estudo de Funções? 

 

• As TIC’s podem contribuir para que alunos do Ensino Médio tenham um melhor 

conhecimento dos conceitos relacionados às Funções? 

 

• A utilização de TIC’s pode contribuir também para que alunos de Introdução ao 

Cálculo construam melhor alguns conceitos tais como os de limites e continuidade 

de Funções, sem se prenderem somente a regras? 



15 
 

 

A partir desses e de outros questionamentos, voltamo-nos para o uso de TIC’s que, 

quando bem planejado, pode ser uma poderosa ferramenta auxiliar na sala de aula. Resolvi, 

então, continuar meus estudos de Pós-Graduação cursando o Mestrado Profissional em 

Educação Matemática da UFOP, investigando a utilização de TIC’s no estudo do tema 

“Funções”, agora no Ensino Superior. Para tal, com intuito de sintetizar esses 

questionamentos, inicialmente levantamos a seguinte problematização: O ensino de 

Funções tem-se caracterizado por uma abordagem algébrica que privilegia as notações e as 

regras específicas de construção de gráficos sem, entretanto, explorar alguns conceitos, 

propriedades e aplicações importantes associadas aos diversos tipos de Funções 

trabalhadas nos Ensinos Médio e Superior. Como a utilização de Tecnologias 

Informacionais e Comunicacionais pode modificar esse cenário?  

A partir desses questionamentos iniciais, após leituras e discussões nos momentos 

de orientações, elaboramos a seguinte questão de investigação que irá nortear nossa 

dissertação de mestrado: “Como a utilização de Tecnologias Informacionais e 

Comunicacionais pode contribuir / redirecionar o ensino de Funções, Limites e 

Continuidade em disciplinas de Introdução ao Cálculo?” 

Com o intuito de responder a essa questão traçamos os seguintes objetivos: 

apresentar e discutir a utilização de TIC’s no Ensino de Cálculo como uma tendência da 

Educação Matemática; elaborar e implementar atividades exploratórias voltadas para o 

ensino de Funções, Limites e Continuidade em um laboratório de informática, na 

perspectiva da Educação Matemática no Ensino Superior; acompanhar e avaliar a interação 

dos alunos no laboratório de informática, durante o processo de ensino e aprendizagem de 

Funções, Limites e Continuidade. 
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Capítulo 2 

 

AS TEC.OLOGIAS I.FORMACIO.AIS E COMU.ICACIO.AIS .A 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: ABORDAGE.S E MUDA.ÇAS 

 

",inguém educa a ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si midiatizados pelo mundo."  

                                             Paulo Freire 

 

2.1. Informática e Educação: Algumas relações possíveis  

  

 A grande evolução tecnológica e a presença de computadores em todos os setores 

da sociedade propiciaram a utilização de tais equipamentos também no âmbito 

educacional, surgindo a Informática na Educação, que é assim definida por Almeida (2000, 

p.19): “Um domínio da ciência que em seu próprio conceito traz embutida a ideia de 

pluralidade, de inter-relação e de intercâmbio crítico entre saberes e ideias desenvolvidas 

por diferentes pensadores”.  

 

Segundo a pesquisadora, por se tratar de uma concepção em fase de “constante” 

desenvolvimento e devido ao impacto e às mudanças que o computador, usado como 

ferramenta didático-pedagógica, pode causar, a implantação de tecnologias exige uma série 

de estudos e pesquisas. Essa ideia pode ser complementada por Valente (1999, p. 128), ao 

ressaltar que: “[...] é no interior do processo educativo que podemos encontrar algumas das 

respostas para as questões que surgem a partir do uso do computador e que remetem à 

transformação da prática do educador”.  

 

Já segundo Lévy (1993), o surgimento do computador gera diversas mudanças 

sociais e culturais em todas as áreas. Mas quando pensamos em utilizar essa ferramenta 

como instrumento auxiliar no ensino e aprendizagem, isso não significa simplesmente 

equipar as escolas com computadores; é preciso que seja feito um trabalho para que essas 

ferramentas se incorporem à cultura e ao cotidiano de quem irá utilizá-las. 
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Podemos atrelar a essa necessidade uma outra: quebrar-se o paradigma das aulas 

expositivas e tradicionais com as quais estamos acostumados, para que nossas atitudes e 

procedimentos não continuem da mesma forma que eram antes do computador. Essa 

quebra perpassa por algo mais do que simplesmente mudar a maneira de abordar um 

conteúdo ou um redirecionamento de currículo. Temos que repensar a sala de aula como 

outro cenário; repensar a postura do professor na sala de aula e, por fim, repensar a postura 

do aluno perante a construção de seu conhecimento. 

Ressaltamos que todos esses personagens presentes na sala de aula vêm de uma 

cultura tradicional de ensino. Sem o preparo adequado do profissional da educação, a 

utilização de TIC’s no ensino e aprendizagem não irá cumprir seu papel efetivo de 

proporcionar ao aluno a possibilidade de aprender e ser ativo nessa aprendizagem, mesmo 

que esse docente tenha em suas mãos o equipamento mais avançado e de última geração.  

Por outro lado, o aluno também deve estar preparado para participar dessa nova 

forma de aprender, em que este deixa de ser simplesmente um “espectador” e passa a ser 

um agente ativo desse aprendizado. Estas ideias podem ser sintetizadas na perspectiva de 

Bustamante (1996, p.36): “Não se trata de uma junção da informática com a educação, mas 

sim de integrá-las entre si e à prática pedagógica, o que implica um processo de preparação 

contínua do professor e de mudança da escola. Ou seja, uma mudança de paradigma”.  

 

 Alguns estudos mostram que usar o computador como um mecanismo que 

proporcione ao aluno a possibilidade de construir seu conhecimento – e não só receber a 

informação pronta e acabada – vem gerando desafios para que esse aparato do cenário 

educacional não se torne mais uma ferramenta para incrementar o ensino tradicional. Por 

exemplo, Valente (1999, p. 3) defende a ideia de que a utilização do computador na 

perspectiva de criar um ambiente de aprendizagem apresenta enormes desafios:  

 

Primeiro implica em entender o computador como uma nova maneira de 
apresentar o conhecimento, provocando um redimensionamento dos 
conceitos já conhecidos e possibilitando a busca e compreensão de novas 
ideias e valores. Usá-lo com essa finalidade requer a análise cuidadosa do 
que significa ensinar e aprender, bem como demanda rever o papel do 
professor nesse contexto. 

  

 Ressaltamos que a mudança de paradigma até aqui discutida não se resume à 

substituição da “aula tradicional” pelo uso de TIC’s em sala de aula, já que as duas 
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metodologias de ensino são complementares na construção dos conceitos e ideias 

matemáticas, pois “se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as melhores 

soluções há muito tempo” (MORAN, 2000, p. 12). Para essa complementação aconteça na 

prática, cabe ao professor, após “rever o seu papel nesse contexto”, analisar e decidir qual é 

o melhor momento e a melhor forma para tal utilização, pois, segundo Valente (1999, p. 

2):  

 

A “informática na educação” que estamos tratando enfatiza o fato de o 
professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais 
educacionais do computador e ser capaz de alternar adequadamente 
atividades tradicionais de ensino – aprendizagem e atividades que usam o 
computador. 

  

Para isso, é importante que os docentes sejam mais bem preparados, não só para 

manusear a máquina mas também para saber enfrentar todos os desafios que a utilização do 

computador em sala de aula pode trazer. Nessa perspectiva, podemos destacar os 

pensamentos de Oliveira et al. (2004, p.138) que discutem a questão da formação 

continuada do professor para proporcionar, em sala de aula, um ambiente de aprendizagem 

com maior qualidade, com a presença das Novas Tecnologias (NTs). Segundo a autora e os 

co-autores: 

 

A educação continuada de professores e o acompanhamento crítico das 
atividades pedagógicas e dos materiais disponibilizados para os 
ambientes de aprendizagem enriquecidos pelas NTs, ampliam as chances 
de uma qualidade cada vez maior para o processo educacional. 

 

Essa discussão remete-nos ainda à questão da formação do futuro Professor de 

Matemática. Ao primar por oportunidades de estudo das técnicas computacionais, não 

somente do ponto de vista técnico, mas também, e principalmente, do ponto de vista 

didático, esse tipo de formação contribui para que o futuro professor seja capaz de gerar, 

em sua prática pedagógica, ambientes de aprendizagem mais ricos, propiciando a 

construção do conhecimento discente através da possibilidade de testar, verificar e 

conjecturar a respeito do que está sendo construído na tela do computador. Sobre essa 

possibilidade, na perspectiva da formação do futuro Professor de Matemática, vale 

ressaltar Almeida (2000, p. 12), ao afirmar que: “Os computadores possibilitam representar 

e testar ideias ou hipóteses, que levam à criação de um mundo abstrato e simbólico, ao 
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mesmo tempo em que introduzem diferentes formas de atuação e de interação entre as 

pessoas”. 

Dentro da perspectiva apresentada pela autora, entendemos que, para a criação de 

um ambiente educacional em que o computador seja utilizado de forma a possibilitar ao 

aluno criar conjecturas, testar e construir seu conhecimento através de suas hipóteses, o 

papel do professor é fundamental. Nesse contexto, citamos o seguinte comentário de 

Valente (1999, p. 109), para quem o professor deixa de assumir o papel de simples 

transmissor de saber para tornar-se um facilitador desse processo de construção: 

 

O professor necessita ser formado para assumir o papel de facilitador 
dessa construção de conhecimento e deixar de ser o “entregador” da 
informação para o aprendiz. Isso significa ser formado tanto no aspecto 
computacional, de domínio do computador e dos diferentes softwares, 
quanto no aspecto da integração do computador nas atividades 
curriculares. O professor deve ter muito claro quando e como usar o 
computador como ferramenta para estimular a aprendizagem. 
 

Mas para que o professor possa realmente utilizar o computador na aprendizagem, é 

preciso que ele, antes de tudo, acredite que essa utilização pode contribuir para a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Então, passa a ser necessário discutirmos 

possíveis perspectivas de utilização de tecnologias e abordagens.   

 

2.2. Utilização de Tecnologias Informacionais e Comunicacionais: Abordagens 

 

Dentre as diversas perspectivas de utilização de tecnologias no ensino e 

aprendizagem, podemos destacar duas abordagens clássicas: a instrucionista e 

construcionista, que serão detalhadas adiante. Em ambas, os elementos básicos envolvidos 

nas atividades são o professor, o aluno e o software. 

Como destacam alguns autores, como Almeida (2000) e Valente (1999), o uso de 

computadores na escola fez com que esses equipamentos fossem vistos, inicialmente, 

como uma máquina de ensinar, cujo objetivo era a simples transmissão de informação para 

o aluno. Referida identificação traz consigo a concepção de que o computador pode ser 

visto como uma máquina de fornecimento de “instruções”. 

Na perspectiva de uma abordagem instrucionista, as TIC’s são inseridas no 

contexto de sala de aula sem maior questionamento a respeito de suas contribuições para 

uma aprendizagem mais “significativa”. Nesse contexto, podemos destacar que os 
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computadores são utilizados como mais uma mídia dentre as disponíveis, sendo a forma e 

a maneira de ensinar as mesmas do método tradicional. A única diferença, segundo 

Almeida (2000, p. 25), seria a forma de transmitir essa informação, “que se dá por meio de 

programas do tipo CAI (Instrução Auxiliada por Computador) ou ICAI (Instrução 

Inteligente Auxiliada por Computador)”.  

  

Outro aspecto levantado pela a pesquisadora a respeito da abordagem instrucionista 

é o papel do professor. Segundo a autora, o docente ou uma equipe deverá selecionar o 

software de acordo com o conteúdo a ser ensinado, propor atividades aos alunos e 

acompanhá-los durante a execução e exploração do software. Segundo Almeida (2000, p. 

25):  

 

É evidente que um professor competente procurará tirar proveito dessas 
atividades e escolherá softwares adequados às necessidades, capacidades 
e interesses de seus alunos, além de desenvolver reflexões que levem à 
compreensão e à formalização dos conceitos embutidos nos softwares. 

 

A respeito dos softwares utilizados na abordagem instrucionista, podemos destacar 

que são ferramentas que não deixam claro se houve uma efetiva assimilação do conteúdo 

por parte do aluno. Para que isso se evidencie, é preciso que o professor acompanhe o 

aluno, passo a passo, em seus questionamentos e reflexões, possibilitando assim 

intervenções que provoquem conjecturas e discussões.  

Em nossa visão, atualmente, as TIC’s devem ser utilizadas de forma mais criativa e 

instigante, possibilitando a criação de ambientes em que o aluno seja o agente ativo no 

processo de construção de seu conhecimento. Esse direcionamento dado ao uso de 

computadores em sala de aula remete-nos à abordagem construcionista. Segundo Valente 

(1999, p. 84), nessa perspectiva: 

 

O uso do computador como uma ferramenta educacional requer dos 
estudantes muito mais envolvimento (é o caso da simulação, modelagem, 
programação). Novas tecnologias têm sido “acopladas” ao computador 
propriamente dito amplificando seu poder de constituir ambientes de 
aprendizado.  

 

 Também nessa abordagem, o computador deixa de ser o transmissor de informação 

e o possuidor do conhecimento e passa a ser uma ferramenta comandada pelo aluno, 
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permitindo assim que este construa o próprio conhecimento de forma ativa, através da 

resolução de questões e problemas mais significativos, propiciando uma reflexão sobre o 

que está sendo representado. Esse cenário de ensino e aprendizagem provoca uma quebra de 

paradigma pela mudança de postura do aluno que deixa de ser um receptor de informação e 

passa a ser um agente ativo do seu processo de aprendizagem. Nessa ótica, Almeida (2000, 

p. 35) comenta que: 

 

[...] quando se trabalha sob a ótica da aprendizagem ativa, a interação que 
se estabelece entre as ações do aluno e as respostas do computador 
promove a participação ativa dos alunos. Ele se torna autor e condutor do  
processo de aprendizagem, que pode ser compartilhada com o professor e 
com os demais colegas, pois o resultado está explicitamente descrito e 
facilmente visível na tela do computador ou disponível na área de uso 
público da rede que interliga os computadores.    

 

Contudo se há mudança na postura do aluno, há também, conforme já havíamos 

pontuado, necessidade de um novo comportamento por parte do professor e de um novo 

ambiente educacional, novamente nos apoiando em Valente (1999, p. 30):  

 

A mudança pedagógica que todos almejam é a passagem de uma 
educação totalmente baseada na transmissão da informação, na instrução, 
para a criação de ambientes de aprendizagem nos quais o aluno realize 
atividades e constrói o seu conhecimento. Essa mudança acaba 
repercutindo em alterações na escola como um todo: sua organização, na 
sala de aula, no papel do professor e dos alunos na relação com o 
conhecimento. 

  

Conforme também já salientamos, a partir da visão construcionista, o professor deve 

deixar de ser o transmissor e passar a se tornar o facilitador, para que o aluno construa seu 

conhecimento de forma mais ativa, ideia que corrobora a seguinte afirmação de Almeida 

(2000, p. 34): “A atitude do professor não apenas promove a interação do sujeito com a 

máquina, mas, sobretudo, possibilita a aprendizagem ativa, ou seja, permite ao sujeito criar 

modelos a partir de experiências anteriores, associando o novo como o velho...”  

  

Retomando a utilização pedagógica do computador, Papert (1985) chamou de 

“construcionismo” a sua proposta de utilização do computador, considerado uma 

ferramenta para construção do conhecimento e para o desenvolvimento do aluno. Nessa 

perspectiva, Papert criou a “Linguagem Logo”, definida por Almeida (2000) não como 
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uma simples linguagem de programação e sim como uma forma de usar essa programação 

de computadores para permitir ao aluno explorar seu potencial intelectual no 

desenvolvimento de ideias, reflexões, abstrações e criar seus próprios modelos. Isto é, o 

aluno detém o “controle do processo” e o computador torna-se uma “ferramenta tutorada” 

por este, que tem a função de “saber fazer”. 

Entendemos que as duas concepções, instrucionista e construcionista, podem ser 

complementares no contexto do ensino e aprendizagem de Matemática. Ao utilizar as 

TIC’s no ensino de alguns conteúdos matemáticos nucleares, é necessário que se faça 

uma abordagem inicial mais instrucionista para que, a partir daí, os alunos possam 

manifestar uma postura construcionista do seu conhecimento, formando opiniões e 

testando suas conjecturas. Especificamente, o ensino de Funções pode ser trabalhado 

dentro das duas perspectivas. 

O que não podemos deixar de ressaltar é que a presença das tecnologias está 

atrelada a uma série de mudanças que nos fazem repensar o ambiente de sala de aula, tais 

como as relações entre professor – aluno, professor – conhecimento, aluno – 

conhecimento e questões curriculares. O que nos remete a Oliveira et al ( 2004, p. 114): 

 

A entrada das Novas Tecnologias no sistema escolar vem abrindo um 
espaço para se repensar o fazer pedagógico e vem permitindo que a 
expectativa criada em torno da presença dos ambientes informatizados de 
aprendizagem – a de uma revolução do sistema escolar – possa se fazer 
vislumbrar. 
  

 Destacamos ainda a importância de que o professor “repense” a respeito do que 

está sendo ensinado, de como está sendo ensinado e de como se dá processo de 

aprendizagem de seus alunos. A partir dessas reflexões, ele poderá criar um ambiente de 

aprendizagem no qual os alunos possam ter sua postura investigativa apoiada. 

   

2.3. Tecnologias Informacionais e Comunicacionais na Educação Matemática   

 

A utilização de tecnologias (computadores, calculadoras, recursos audiovisuais) no 

ensino e aprendizagem da Matemática vem atraindo o interesse de vários pesquisadores em 

Educação Matemática. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2007), esse interesse ganhou 

intensidade a partir dos anos de 1970. A partir da década de 90, surge uma nova 

terminologia no meio educacional para representar a fusão entre as tecnologias de 
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informação e as tecnologias de comunicação: as chamadas “TIC’s” (Tecnologias de 

Informação e Comunicação).  Observamos que o termo “TIC`s” é utilizado para 

representar de forma ampla todos os recursos tecnológicos e comunicacionais. Alguns 

autores utilizam as terminologias “Novas Tecnologias” e “Tecnologias Informáticas” para 

o caso específico da utilização de ambientes computacionais como recurso metodológico 

no ensino e aprendizagem.  

Outro destaque para a utilização de TIC’s nas aulas de matemática encontra-se nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2000, p. 41) que abordam a necessidade de um 

redirecionamento do ensino de Matemática a partir da utilização de TIC’s: 

  

Esse impacto da tecnologia, cujo instrumento mais relevante é hoje o 
computador, exigirá do ensino de Matemática um redirecionamento sob 
uma perspectiva curricular que favoreça o desenvolvimento de 
habilidades e procedimentos com os quais o indivíduo possa se 
reconhecer e se orientar nesse mundo do conhecimento em constante 
movimento. 
 

Em nível político nacional, a informática educativa teve como evento motivador a 

realização do I Seminário Nacional de Informática Educativa, em 1981, do qual surgiram 

alguns projetos governamentais tais como EDUCOM, FORMAT e PROINFE.    

O EDUCOM foi lançado pelo MEC e pela Secretaria Especial de Informática em 

1983, com o objetivo de criar centros pilotos em universidades brasileiras para desenvolver 

pesquisas sobre as diversas aplicações do computador na Educação. Já o projeto FORMAR 

foi uma iniciativa dentro do EDUCOM, com intuito de formar recursos humanos para o 

trabalho da área de informática educativa. O PROINFE foi lançado em 1989 pelo MEC, 

dando continuidade aos programas anteriores, contribuindo para a criação de laboratórios e 

centros para capacitação de professores. Tais programas governamentais deram suporte 

para o programa PROINFO, que tinha com objetivo estimular e também dar suporte à 

introdução de tecnologia informática nos níveis fundamental e médio. 

Essas iniciativas geraram um grande interesse na utilização das TIC’s, destacando-

se o computador como uma ferramenta auxiliar em sala de aula, propiciando uma série de 

estudos e investigações a respeito das mudanças que essas ferramentas podem gerar na sala 

de aula. Esses estudos e investigações apontam que os profissionais devem utilizá-las de 

forma consciente e eficaz, com o intuito de atingir o seu principal objetivo, que é facilitar o 

processo de construção do conhecimento dos alunos. Porém, para Valente (1999, p. 46): 
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[...] é importante deixar claro que somente a inclusão da informática na 
escola não é indicação de mudança. Mais ainda, o aluno usar o 
computador para realizar tarefas (agora, bem apresentadas, coloridas, 
animadas, etc.), não é indicação de que ele compreendeu o que fez. A 
qualidade da interação – objeto descrita por Piaget é particularmente 
pertinente no caso do uso da informática e de diferentes softwares 
educacionais. Do mesmo modo que não é o objeto que leva à 
compreensão, não é o computador que permite ao aluno entender ou não 
um determinado conceito. A compreensão é fruto de como o computador 
é utilizado e de como o aluno está sendo desafiado na atividade de uso 
desse recurso.   

 

Essa discussão remete-nos a Fiorentini e Lorenzato (2007) que ressaltam a 

importância de investigações, por parte da comunidade de Educação Matemática, acerca da 

implementação e utilização das TIC’s.  

Assim, através de uma busca nos grupos de pesquisa do CNPq, podemos destacar a 

mobilização de vários pesquisadores e grupos de pesquisa que vêm trabalhando para uma 

efetiva implementação das TIC’s em sala de aula, com uma rica produção de trabalhos 

científicos nessa área, tais como: 

 

• CEMPEM - Círculo de Estudo, Memória e pesquisa em Educação Matemática - da 

UNICAMP, criado em 1989, como órgão de apoio à docência, pesquisa e extensão 

na área de Educação Matemática do Departamento de Metodologia de Ensino da 

Faculdade de Educação da UNICAMP, que contém alguns pesquisadores em 

Informática na Educação Matemática; 

 

• GPIMEM - Grupo de Pesquisa em Informática e outras mídias e Educação 

Matemática - da UNESP – Rio Claro, criado em 1996, composto por docentes, 

técnicos e estudantes de graduação e pós-graduação, o qual estuda a relevância do 

uso de computadores, calculadoras gráficas e outros tipos de mídia em Educação 

Matemática; 

 

• Grupo de Educação Matemática da UFPE, criado em 1996, que possui uma linha 

de pesquisa em Informática na Educação Matemática; 
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• Grupo de Estudos em Tópicos Especiais de Educação Matemática da UFRPE, 

criado em 1997, que pesquisa temas atuais que repercutem no processo de ensino e 

aprendizagem, incluindo a informática na Educação Matemática; 

 

• EDUMATEC - Educação Matemática e Novas Tecnologias - da UFGRS, criado em 

2000, com o intuito de construir material de apoio para disciplinas do curso de 

Licenciatura em Matemática da UFGRS; 

 

• GEPEMNT - Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática e Novas 

Tecnologias - da UFMG, cadastrado no CNPq desde 2002, que é um grupo 

multidisciplinar formado por professores, alunos e pesquisadores, cujo tema de suas 

atividades é o uso de TIC`s em situações de ensino e aprendizagem da Matemática;  

 

• GEPIEM - Grupo de Estudo e Pesquisa em Informática Educativa para o Ensino de 

Matemática - da PUC-Minas, criado em 2003, que procura investigar novas 

metodologias e estratégias para se trabalhar com ambientes informatizados na 

graduação; 

 

• NIEPEM - Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Educação 

Matemática - da UFOP, cadastrado no CNPq desde 2008, formado por professores-

pesquisadores e alunos de mestrado, cuja linha de pesquisa engloba Educação 

Matemática Superior, Informática Educacional e Modelagem Matemática. 

 

Nos trabalhos desses grupos, podemos destacar a preocupação não só com a 

utilização das TIC’s, em especial o computador e as calculadoras gráficas, mas também 

com as mudanças decorrentes no cenário educacional com o advento desse “novo ator”, o 

computador, em sala de aula. As mudanças curriculares no papel do professor, na postura 

do aluno perante a construção de seu conhecimento e na relação professor-aluno são 

preocupações ressaltadas por Valente (1999, p. 4): 

 

Finalmente, a implantação da informática, como auxiliar do processo de 
construção do conhecimento implica mudanças na escola que vão além 
da formação do professor. É necessário que todos os segmentos da escola 
– alunos, professores, administradores e comunidades de pais – estejam 
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preparados e suportem as mudanças educacionais necessárias para a 
formação de um novo profissional. 

  

Borba (1999, p. 285) também destaca essas mudanças no cenário educacional como 

uma de suas principais preocupações em relação à presença do computador e demais 

mídias na sala de aula: 

 

A introdução das novas tecnologias – computadores, calculadoras 
gráficas e interfaces que se modificam a cada dia – tem levantado 
diversas questões. Dentre elas destaco as preocupações relativas às 
mudanças curriculares, às novas dinâmicas da sala de aula, ao ”novo” 
papel do professor e ao papel do computador nesta sala de aula. (grifo do 
autor) 
 

  Mais uma vez, ressaltamos que, conforme já havíamos discutido em nossos 

trabalhos anteriores (ALVES, 2004, 2008 e REIS, ALVES e ESTEVES, 2008), o uso do 

computador em sala de aula tem que ser feito de forma criativa e investigativa, para que 

essa ferramenta metodológica do processo de ensino e aprendizagem da Matemática não se 

torne só mais um adereço na sala de aula, como o quadro negro, o giz e o caderno: 

“Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os 

paradigmas convencionais do ensino, que matêm distantes professores e alunos; caso 

contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial” 

(MORAN, 2000, p.63). O uso desse instrumento tem que proporcionar na sala de aula um 

ambiente de curiosidade e questionamento, o que poderá gerar mudanças no papel do 

professor e do aluno.  

Ao passar de condutor a mediador do aluno no processo de ensino e aprendizagem, 

o professor eventualmente terá momentos de “inversão” do seu antigo papel. O mesmo 

poderá ocorrer com o aluno, que deverá estar constantemente interessado no 

aprimoramento de suas ideias e habilidades e incitar o sistema educacional a criação de 

situações que permitam esse aprimoramento. Portanto, deve ser ativo, sair da passividade 

de quem só recebe para tornar-se ativo, caçador da informação, de problemas para resolver, 

de assuntos para pesquisar e isso não é uma mudança trivial.  

Nessa perspectiva, de acordo com Moran (2000, p.17): “As mudanças na educação 

dependem também dos alunos. Alunos curiosos e motivados facilitam enormemente o 

processo, estimulam as melhores qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos 

e parceiros de caminhada do professor-educador.” 
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  Silva (1990) afirma que uma das mudanças e transformações decorridas da inserção 

de tecnologias na sala de aula é a transição do papel tradicional do professor para um novo 

papel, o de facilitador da construção da aprendizagem. Esse processo de mudança de 

atitude é longo e com diferentes graus de evolução, devido à diversidade de professores.  

Ressaltamos que a construção de uma nova ação pedagógica, comprometida com a 

“filosofia” da utilização de ambientes informatizados em sala de aula, não se apresenta de 

forma homogênea, dependendo de diversos fatores que vão desde a dificuldade pessoal de 

cada professor, até problemas financeiros, físicos, operacionais e, ainda, de formação. 

A mudança de papel torna o professor um mediador na construção do ensino, 

instigando e sugerindo questionamentos aos seus alunos. Estes assumiriam uma postura de 

agentes ativos na construção de seu conhecimento, testando e experimentando em tempo 

real seus próprios questionamentos. Segundo Penteado (1999, p. 302): “Com a presença do 

computador, a aula ganha um novo cenário, refletindo-se na relação do professor com os 

alunos e no papel desempenhado pelos demais atores presentes”.  

 

Outro destaque sobre a mudança do papel do aluno é feito por Almeida (2000, p. 

36), que por sua vez confere a este a função de “programador”, pois:    

 

O aluno que programa o computador não recebe passivamente a 
informação; ele atua em um ambiente aberto, colocando-se por inteiro na 
atividade, estabelecendo um diálogo entre os pólos objetivo e subjetivo 
de seu pensamento. Para que esse processo ocorra, é necessário que o 
professor crie um ambiente que estimule o pensar, que desafie o aluno a 
aprender e a construir conhecimento individualmente ou em parceria com 
os colegas. Isso propicia o desenvolvimento da auto-estima, o senso 
crítico e da liberdade responsável.  
 

Por fim, concluímos este capítulo com as ideias de Gravina e Santarosa (1998, p.1), 

que trazem uma reflexão sobre o que significa “fazer Matemática: experimentar, 

interpretar, visualizar múltiplas facetas, induzir, conjeturar, abstrair, generalizar e, enfim, 

demonstrar”.  

 O uso de Tecnologias Informacionais e Comunicacionais em sala de aula, de forma 

a instigar o aluno, para que com isto, ele construa seu conhecimento a partir da 

visualização e da elucidação de seus questionamentos na tela do computador, pode 

exemplificar esse conceito de “fazer Matemática”. 
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Capítulo 3 

 

DISCUTI.DO O E.SI.O DE FU.ÇÕES COM A UTILIZAÇÃO DE 

TEC.OLOGIAS I.FORMACIO.AIS E COMU.ICACIO.AIS E 

RELAÇÕES COM O E.SI.O DE CÁLCULO 

 

“O aluno que inicia uma nova aprendizagem escolar o faz a partir 

dos conceitos, concepções, representações e conhecimentos que 

construiu em sua experiência prévia, utilizando-os como 

instrumentos de leitura e interpretação que condicionam o 

resultado da aprendizagem.” 

César Coll 

 

3.1. As TIC’s e suas potencialidades no Ensino de Matemática  

 

Lévy (1993) destaca que a evolução histórica da humanidade caminhou em 

conjunto à história das mídias. Usando o termo “tecnologias da inteligência”, o autor 

destaca discute a questão por simulação e destaca três tipos de tecnologias que se 

relacionam com o conhecimento: a oralidade, a escrita e a memória. Assim, lápis e papel 

são considerados tecnologias que estendem a memória.  

Já com o grande avanço da informática, podemos destacar que os computadores são 

mídias complementares que potencializam esse processo. Essas ideias remetem-nos às de 

Borba e Penteado (2003, p.46), que se apoiam na teoria intitulada “seres-humanos-com-

mídias” ou “seres-humanos-com-tecnologia”. Essa teoria estabelece que o conhecimento 

só é produzido juntamente com uma determinada mídia, ou seja, um coletivo formado por 

seres humanos e pelas mídias disponíveis, e não por seres humanos solitários ou coletivos 

formados apenas por seres humanos. Os autores destacam ainda que:   

 
Da mesma forma, devemos entender a informática. Ela é uma nova 
extensão de memória, com diferenças qualitativas em relação às outras 
tecnologias da inteligência e permite que a linearidade de raciocínios seja 
desafiada por modos de pensar, baseados na simulação, na 
experimentação e em uma “nova linguagem” que envolve escrita, 
oralidade, imagens e comunicação instantânea.  
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Coadunamo-nos com esses pensamentos, pois nessa perspectiva, a construção do 

conhecimento perpassa pela interação dos alunos com as mídias disponíveis (lápis, papel, 

informática etc.). É fato também que com a presença da informática “surgem novas 

necessidades, como, por exemplo, a coordenação entre as diferentes tecnologias 

intelectuais que se conjugam na ecologia cognitiva, em particular, da informática com a 

escrita”. (Villareal, 1998, p. 365)  

 

Já no caso do ensino e aprendizagem de Matemática, entendemos que a informática 

é um recurso complementar que não substitui a “oralidade” e a “escrita”; embora a 

transição entre essas mídias seja um fator preponderante para a construção do 

conhecimento de conceitos matemáticos. A esse respeito, concordamos com a seguinte 

afirmação de por Borba e Penteado 2003 (p. 47): “Não acreditamos que a informática irá 

terminar com a escrita ou com a oralidade, nem que a simulação acabará com a 

demonstração em Matemática. É bem provável que haverá transformações ou 

reorganizações.”   

 

Nessa perspectiva, podemos destacar que o uso de TIC’s no processo de ensino 

aprendizagem aparece como uma metodologia auxiliar, que redireciona as relações em sala 

de aula. E no caso do ensino de Matemática, este uso vem mudando gradativamente, 

motivo pelo qual “torna-se premente discutir e refletir sobre alguns aspectos como: 

finalidades e formas de utilização; aspectos emergentes; vantagens e limitações; atitudes 

dos alunos e professores em situações de ensino de Matemática em que é utilizado o 

computador” (ALLEVATO, 2007, p. 133), especificamente no ensino dos conceitos 

envolvendo o tema “Funções”.  

Ressaltamos que essa ferramenta não substitui outras estratégias educativas, 

somente as complementa, propiciando um ambiente educacional diversificado, 

favorecendo o aprendizado de conceitos matemáticos. Isso é destacado por Bairral (2009, 

p. 47) ao discutir o uso de TIC’s no ensino, em especial no ensino de conceitos 

geométricos:    

 

[...] recursos didáticos mais antigos (sucatas, dobraduras, etc.) e softwares 
específicos podem ser inseridos em um planejamento que contempla 
mídias e linguagens atuais. Também ressaltamos que a escola deve 
favorecer que o aprendizado matemático se desenvolva mediante: 
ampliação da rede comunicativa, da proposição de atividades que 
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desenvolvam representações variadas e diferentes abordagens para o 
desenvolvimento conceitual.  

 

Outro aspecto importante quanto ao uso do computador e de softwares educacionais 

como mídias auxiliares é o grande poder atrativo e motivador dessas ferramentas, o que é 

destacado por Ponte e Canavarro (1997, p. 101): 

 

No que diz respeito aos valores e atitudes, a calculadora e o computador 
são particularmente importantes no desenvolvimento da curiosidade e do 
gosto por aprender, pois proporcionam a criação de contextos de 
aprendizagem ricos e estimulantes, em que os alunos sentem incentivada 
a sua curiosidade.  

 

 Essa atração e motivação geradas pela presença das TIC’s na sala de aula também 

são abordadas por Oliveira et al. (2004, p.122) : 

   

[...] articulando-se teorias e conceitos com simulações de eventos difíceis 
ou impossíveis de serem representados no plano real, ampliam-se as 
possibilidades de aprendizagem dos alunos. Isso se reflete em maior 
motivação de alunos e professores que passam a criar novas situações de 
aprendizagem privilegiadas pela utilização da tecnologia, inovando, 
portanto, o processo de ensino / aprendizagem. 
 

Podemos ressaltar que, apesar desse atrativo gerado pelas tecnologias e das 

vantagens de se utilizá-las como ferramenta didática auxiliar, o uso efetivo desses recursos 

em sala de aula, de forma a contribuir e redirecionar o ensino de Matemática, ainda não 

realidade nas escolas brasileira, sobretudo nas públicas, conforme destaca Bairral (2009, p. 

104):  

 

Sabemos que há uma motivação e predisposição nos indivíduos para usar 
as TIC’s e, em especial, as ferramentas da Internet, seja em atividades 
pessoais, seja em tarefas profissionais. Apesar disso, ainda vemos uma 
escassa incorporação dos meios informáticos nas escolas públicas. 

  

Além do aspecto motivador, as possibilidades manipulativas e a oportunidade de 

construções que seriam difíceis somente com lápis e papel, geradas em sala de aula com a 

presença das TIC’s, em especial os computadores associados aos softwares gráficos, 

contribuem, quando bem utilizados, de forma a criar um ambiente em que o aluno participa 

ativamente do processo de construção de seu conhecimento, um ambiente rico e facilitador 

do ensino aprendizagem. Isso é reafirmado por Bairral (2009, p. 48): 
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Através dos recursos computacionais o aluno pode construir, mover, 
arrastar, aumentar, diminuir etc. figuras, geométricas, gráfico de funções 
etc.; além de interagir e modificar suas características.      Determinadas 
figuras geométricas e representações gráficas são difíceis de serem 
construídas com os recursos tradicionais (papel, lápis, quadro e giz) e são 
mais facilmente desenhadas com o uso de ferramentas computacionais. 
 

  Dentro dessa mesma argumentação, Gravina e Santarosa (1998, p. 9) apresentam e 

definem um novo conceito: 

 

O computador permite criar um novo tipo de objeto: os objetos 
“concreto-abstratos”. Concretos porque existem na tela do computador e 
podem ser manipulados. Abstratos por se tratarem de realizações feitas a 
partir de construções mentais.  
 

O comentário de Gravina e Santarosa (1998) revela mais uma vantagem do uso do 

computador em sala: proporcionar ao aluno a possibilidade de ver na tela do computador 

suas abstrações mentais, dando-lhe a oportunidade de testar suas conjecturas. Quando, por 

exemplo, o aluno tem a possibilidade de visualizar, manipular e construir com maior 

rapidez em uma tela de computador o gráfico de uma função, isso possibilita uma 

aprendizagem baseada em suas construções mentais. Segundo Lima (2009, p. 37): 

 

Assim, por exemplo, para o ensino de funções, um software matemático 
facilita a construção de vários gráficos e viabiliza a investigação das 
características de uma dada função. Essa agilidade associada a uma 
visualização, geralmente colorida, que por si só chama atenção, permite 
aos alunos construir tantos gráficos quantos forem necessários, a fim de 
analisá-los, levantar conjecturas e tentar validá-los a partir de suas 
experimentações.  

 

Essa questão remete-nos a uma discussão sobre a importância da “Visualização” e 

do “Pensamento Visual” no ensino e aprendizagem de matemática. Essas questões são 

discutidas em algumas pesquisas em Educação Matemática. Frota e Couy (2009) trazem a 

questão do pensamento visual no ensino e aprendizagem de Funções e Cálculo. Segundo 

essas autoras, o termo visualização pode assumir múltiplas definições e significados, de 

acordo com os autores que o empregam. Mas afirmam que:  

 
Embora possa haver diferenças na terminologia empregada, as colocações 
anteriores convergem ao apontarem a visualização como o processo, e 
assim, num esforço de síntese, definimos a visualização como o processo 
que integra ações do homem ao interpretar e/ou criar imagens pra 
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comunicar ideias, utilizando para isso formas diversas de expressão 
dessas ideias. Visualizar é um processo de criar e/ou interpretar e 
registrar ideias e imagens, que por sua vez podem desencadear novas 
ideias e imagens. Nessa perspectiva a visualização é parte do conjunto de 
processos de fazer matemática, ao lado da intuição, criação, abstração, 
formalização, comunicação, entre outros, podendo ao mesmo tempo 
impulsionar o desenvolvimento de tais processos. (FROTA e COUY, 
2009, p. 4) 

 

 As autoras destacam a importância do pensamento visual do ensino e aprendizagem 

de Matemática, afirmando que a visualização é uma ferramenta que pode auxiliar no 

entendimento de conceitos matemáticos e ressaltando noutro momento que, mesmo quando 

essa visualização induza o aluno a conjecturas equivocadas, isso não invalida sua 

potencialidade no processo de “fazer Matemática”.  

Esse fato pode ser exemplificado pela dificuldade que encontram os alunos ao 

trabalharem com gráficos de funções, por serem representações estáticas. Nesse aspecto, 

destacamos as TIC’s como uma ferramenta eficaz e facilitadora, gerando visualizações 

dinâmicas, por meio das quais os alunos podem manipular diversos gráficos, simulando, 

testando e comprovando suas conjecturas. Isso é destacado por Allevato (2007, p. 133) ao 

discutir as potencialidades do uso de TIC’s no ensino de Matemática:  

 

É o caso da imagem, recurso fundamental das tecnologias informáticas, 
das quais o computador ocupa, neste trabalho, posição de destaque. A 
abordagem visual de um conceito ou objeto, em Matemática ou em 
qualquer outra área do conhecimento, pode ser considerada, hoje, como 
um dos elementos que caracterizam novos estilos de construção de 
conhecimento. 

 

Entendemos que a presença das TIC’s em sala de aula contribui para as diversas 

formas de pensamentos visuais. Vale destacar mais uma vez que, para isso, o papel do 

professor como um facilitador e instigador do aluno é fundamental, como também o é o 

papel do aluno como agente ativo nesse processo. Essas ideias remetem-nos ainda a Bairral 

(2009, p. 61): “Enfim, a visualização é um processo que vai além da mera observação de 

algo. Além de observar um objeto o indivíduo faz associações, ainda que seja 

aparentemente automática e individualizada, esta é uma importante atividade cognitiva.”  

  

Outro aspecto relevante da utilização de TIC’s no ensino e aprendizagem de 

Matemática é que esta torna possível simular e testar em maior quantidade modelos mais 
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complexos, o que seria difícil de ser feito apenas com a presença das mídias lápis e papel/ 

quadro e giz, em sala de aula. Destaca-o Lévy (1993, p. 126): 

 

A simulação por computador permite que uma pessoa explore modelos 
mais complexos e em maior número do que se estivesse reduzido aos 
recursos de uma imagística mental e de sua memória de curto prazo, 
mesmo se reforçadas por este auxiliar por demais estático que é o papel.  

       

Moran (2000, p. 44) também faz uma abordagem a esse respeito; porém, com 

outros destaques: 

 

Cada vez mais poderoso em recursos, velocidade, programas e 
comunicação, o computador nos permite pesquisar, simular situações, 
testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares, 
ideias. Produzir novos textos, avaliações, experiências. As possibilidades 
vão desde seguir algo pronto (tutorial), apoiar-se em algo semidesenhado 
para complementá-lo até criar algo diferente, sozinho ou com outros.  
 

  No caso específico do conteúdo “Funções”, objeto de estudo deste trabalho, a 

utilização de TIC’s pode ocasionar uma mudança na ênfase dada à formalização algébrica, 

deslocando-a para uma interpretação geométrica através da visualização de gráficos 

construídos na tela do computador.  

O estudo dos coeficientes de uma função do 2º grau; o crescimento, o 

decrescimento, a concavidade de uma parábola; a inclinação do gráfico de uma função de 

1º grau; os deslocamentos verticais e horizontais de uma função trigonométrica; as 

características dos gráficos de uma função racional ou polinomial, assim como os 

conceitos de limite e continuidade, surgiriam a partir de construções e conjecturas 

representadas por meio de um programa gráfico, analisando-se a formalização analítica, 

conforme destacam Ponte e Canavarro (1997, p. 101): 

 

[...] as capacidades gráficas das novas tecnologias viabilizam uma 
mudança na abordagem das funções, valorizando os aspectos intuitivos 
na construção de conceitos e na respectiva formalização. A abordagem 
geométrica, que nos últimos anos pouco foi considerada, pode agora abrir 
caminho para o estudo das funções, surgindo a abordagem analítica como 
um complemento mais rigoroso, como sistematização das ideias 
matemáticas previamente tratadas de modo mais informal.  
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Como destacam Borba e Penteado (2003, p. 29), o ensino tradicional de Funções 

enfatiza sobremaneira a dimensão algébrica, com destaque para a expressão analítica de 

uma função, e pouco se refere à sua dimensão tabular (numérica) e gráfica (geométrica): 

  

Usualmente, a ênfase para o ensino de funções se dá via álgebra. Assim, é 
comum encontrarmos em livros didáticos um grande destaque para a 
expressão analítica de uma função e quase nada pra os aspectos gráficos 
ou tabulares. Tal destaque muitas vezes está ligado à própria mídia 
utilizada. Sabemos que é difícil a geração de diversos gráficos num 
ambiente em que predomina o uso de lápis e papel e, então, faz sentido 
que não se dê muita importância a esse tipo de representação.  

        

 As possibilidades e diversidades de recursos proporcionadas pelo uso das TIC’s 

como ferramentas didático-pedagógicas auxiliares às aulas tradicionais podem gerar um 

ambiente capaz de navegar pelas múltiplas representações no estudo do tema “Função”, em 

todos os níveis de ensino.    

     

 3.2. O Ensino de Funções e as TIC’s 

 

Podemos observar que o ensino de Funções é um tema muito relevante nas 

pesquisas em Educação Matemática. Muitas delas levantam as dificuldades dos alunos em 

entender o conceito e em construir e reconhecer o gráfico dos diversos tipos de funções,  

tentando identificar que estratégias podem contribuir para um melhor entendimento dos 

alunos (BORBA e PENTEADO, 2003; ALLEVATO, 2007). Em algumas dessas 

pesquisas, detalhadas a seguir, as TIC’s são apresentadas como uma ferramenta que auxilia 

a construção do conhecimento do aluno a respeito do tema.  

Em particular, há possibilidades visuais e manipulativas que o uso de 

computadores, em especial de um software gráfico, pode lançar na construção dos 

conceitos dos diversos tipos de funções e de suas propriedades. Aqui, apoiamo-nos em 

Allevato (2007, p. 133) ao se referir a algumas pesquisas realizadas:  

 

Em linhas gerais, essas pesquisas trazem evidências de que a utilização 
dos computadores nos ambientes de ensino de Matemática conduz os 
estudantes a modos de pensar e de construir conhecimento que são típicos 
do ambiente informático e, por vezes, favoráveis à aprendizagem de 
conteúdos ou à compreensão de conceitos matemáticos. Tais pesquisas 
destacam aspectos como o uso regular de representações múltiplas, a 
manifestação de concepções acerca da Matemática e dos conteúdos 
matemáticos, a ênfase na visualização, entre outros. 
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Essas ideias fazem-nos refletir ainda a respeito das mudanças curriculares que 

podem ocorrer com o advento do uso do computador em sala de aula. O estudo de funções, 

por exemplo, tem sido desenvolvido através de tabelas e gráficos, que auxiliam os 

estudantes a entender o seu conceito. Com intuito de focar a representação algébrica, 

Borba e Penteado (2003, p.83) destacam: “Vários professores já devem ter usado uma 

tabela para auxiliar seus estudantes (ou a si mesmos) no entendimento da noção de função. 

No caso, em geral, usam-se gráficos e tabelas como auxiliares do entendimento das 

expressões algébricas.” 

  

Contudo, tais tabelas e gráficos são abandonados logo que se alcança um 

entendimento concreto das expressões algébricas, tornando a Álgebra, mais uma vez, 

predominante no estudo de Funções, o que, segundo Borba e Penteado (2003, p. 83), 

caracteriza um “reinado” da Álgebra na Educação Matemática, de um modo geral: 

 

Vários autores (Confrey, 1992; Smith, Denis & Confrey, 1992) 
argumentam que esse papel predominante e “isolacionista” da Álgebra na 
Educação Matemática ajuda a afastar vários estudantes da Matemática à 
medida que eles não conseguem associar significados desenvolvidos por 
eles em outros contextos a essas expressões algébricas.  

 

As TIC’s, quando utilizadas de forma questionadora, podem trazer de volta esse 

interesse do estudante. É claro que, para isso, essa ferramenta metodológica tem que ser 

utilizada de forma a instigar o aluno a construir seu conhecimento, através de experiências 

e visualização na tela de um computador ou calculadora gráfica; e, portanto, cabe “ao 

professor elaborar atividades desafiadoras, problemas que possibilitem ao estudante não 

somente utilizar, mas de fato tirar proveito das possibilidades que o computador oferece.” 

(ALLEVATO, 2007, p. 135). 

 

 No caso específico do conteúdo Funções, a partir de atividades que trabalham com 

o gráfico de uma função e chegam à formalização algébrica, destacam-se outras 

representações, como as tabulares (numéricas) e as geométricas (gráficos), no mesmo 

patamar de hierarquia no “reino metodológico” do estudo de Funções:    
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Aplicativos que possibilitam a utilização de diversas representações, com 
a mesma facilidade, dão chance ao educador e ao estudante de 
desenvolverem atividades em que a Álgebra não seja predominante e em 
que as diversas representações sejam usadas em condições mais 
igualitárias. (BORBA e PENTEADO, 2003, p.83)  

 

Já Allevato (2007, p. 136) destaca alguns exemplos encontrados em pesquisas que 

enfatizam a utilização das múltiplas representações (algébricas, gráficas e tabulares) no 

ensino de Matemática, afirmando que:  

 

Esses exemplos, entre outros encontrados na literatura, mostram a 
importância do trabalho com as representações múltiplas proporcionadas 
pelo computador e com as relações que as vinculam. Pode-se conectar 
domínios que, de outra forma, permaneceriam separados; porém, se 
conectados, geram compreensões mais amplas e completas. 

 

O estudo de Funções, através de suas múltiplas representações, está ligado ao uso 

de TIC’s. E o uso destas para o estudo de Função remete-nos às ideias de representações 

múltiplas, conforme destaca Borba e Penteado (2003, p.30): “Conhecer sobre funções 

passa a significar saber coordenar representações. Essa nova abordagem só ganha força 

com ambientes computacionais que geram gráficos vinculados a tabelas e expressões 

algébricas.” 

 

 Além da questão das múltiplas representações, podemos destacar que o uso de 

TIC’s no estudo de Funções gera em sala de aula um ambiente dinâmico, proporcionando 

aos alunos a possibilidade de manipular os gráficos representados na tela, alterando os 

coeficientes de uma função, por exemplo, como afirma Santos (2005, p. 27):  

 

As novas tecnologias oferecem possibilidades para que a representação 
passe a ter caráter dinâmico e isso tem reflexos nos processos cognitivos, 
particularmente no que diz respeito às concretizações mentais. Tal 
dinamismo é obtido através de manipulação direta sobre as 
representações que se apresentam na tela do computador. Por exemplo: 
no estudo de funções são os objetos manipuláveis que descrevem relação 
de crescimento/decrescimento entre as variáveis.  

 

A possibilidade gerada por essa ferramenta metodológica - de auxiliar em paralelo 

com a transição entre outras mídias como lápis e papel - pode proporcionar ao aluno a 

oportunidade de verificar a validade de suas conjecturas. Esses pensamentos coadunam 
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com os pensamentos de Lima (2009, p. 45) ao discutir o porquê de os alunos se tornarem 

mais autônomos quando se desenvolve um trabalho com software gráfico. Para o autor:  

 

Isso ocorreu porque com a dinamicidade proporcionada pelo computador 
na construção de um gráfico e com possibilidade de animá-los ao se 
variar um coeficiente específico, os alunos trabalham de forma 
investigativa. Ao invés de esperarem as respostas e os encaminhamentos 
do professor, levantavam conjecturas que buscavam justificar 
matematicamente. 

 

 Mais uma vez, temos que destacar o papel do professor, fundamental para essa 

autonomia. Este é o facilitador dessa construção do conhecimento, mediando as atividades 

propostas, questionando e levantando conjecturas, sem ignorar que o ator principal nessa 

construção de conhecimento é o aluno. Porém, não podemos deixar de ressaltar que o 

aluno também tem que estar preparado para assumir esse papel de agente ativo na 

construção do conhecimento, deixando de ser um mero receptor de informações.  Isso é 

novamente é reforçado por Lima (2009, p. 44): 

 

[...] o trabalho com o computador pode contribuir para uma maior 
independência dos alunos na busca de soluções aos problemas que lhes 
são propostos pelo professor. Isso ocorrerá desde que o professor assuma 
os riscos de tratar os alunos como personagens principais em seu 
processo de aprendizagem. 

 

   Nessa perspectiva, essas ferramentas metodológicas podem fornecer 

embasamentos e auxilio para todos os alunos. Esse fato é exemplificado por Borba e 

Penteado (2003, p.36) ao discutirem a utilização de TIC’s e o trabalho com múltiplas 

representações com alunos de um curso de Biologia. Os autores afirmam que o uso do 

computador ajudou esses alunos, não específicos de um curso de Matemática, a criarem 

conjecturas e reflexões sobre o tema “Funções”:  

 

Ao utilizar a tecnologia de uma forma que estimule a formulação de 
conjecturas e a coordenação de diversas representações de um conceito, é 
possível que novos aspectos de um tema tão “estável”, como funções 
quadráticas, apareçam em uma sala de aula de não especialista em 
Matemática. 
 

 Ao receber, por exemplo, um gráfico na tela do computador, é necessário que 

tenhamos um posicionamento questionador e reflexivo a respeito da resposta fornecida 

para que possamos assumi-la como uma verdade Matemática. Sobre isso, Salvador e Costa 
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(2004, p. 7) mencionam: “O cuidado com os resultados apresentados pelo computador é 

necessário e ressaltamos que uma apreciação crítica dos mesmos exige a apropriação dos 

conceitos teóricos.” 

 Algumas pesquisas destacam essas potencialidades inerentes às TIC’s como um 

instrumento auxiliar do ensino e aprendizagem de Funções. Gracias e Borba (1998), em 

suas pesquisas sobre a utilização de calculadoras gráficas como ferramentas pedagógicas 

em sala de aula, propõem seu uso envolvendo o estudo de funções. Para tal, os autores 

desenvolvem atividades em que os alunos analisam famílias de funções, estabelecendo 

relações entre as representações gráficas e algébricas dessas famílias. Eles afirmam que as 

calculadoras gráficas, quando utilizadas como instrumentos pedagógicos, permitem que os 

alunos, durante a construção dos gráficos, reavaliem constantemente suas hipóteses e 

conjecturas possibilitando, assim, um método empírico de aprender Matemática. Para eles 

o caráter empírico deve-se à possibilidade de o aluno experimentar a construção de 

gráficos, funções e tabelas.  

 Outro relato importante é feito por Borba e Penteado (2003), que trazem uma 

discussão sobre o uso de Tecnologias Informáticas em sala de aula, no estudo de Funções, 

especificamente o uso de calculadora gráfica e componentes acoplados a esta ferramenta 

como o CBR – “ um detector sônico de movimento que, ao ser acoplado à calculadora 

gráfica, permite medir distância desse sensor a um alvo. Esses dados são transmitidos para 

a calculadora que exibe um gráfico cartesiano de distância x tempo.  

Os autores mostram, através de experiências realizadas em sala de aula, as 

potencialidades do uso da calculadora gráfica no estudo desse tema. Para os autores, as 

calculadoras gráficas têm como ponto negativo resolução inferior à de um computador, 

mas possuem a facilidade de transporte e de espaço físico. Assim, segundo os autores, 

podem substituir programas como Excel, Fun, Graphmática e outros relacionados às 

funções.  

 Na primeira atividade, os autores relatam uma experiência usando o CBR, realizada 

com dois alunos de uma Escola Estadual de Rio Claro, com intuito de estudar o tema 

“Funções” através de sua representação geométrica para, logo em seguida, formalizá-lo de 

forma tabular e algébrica.  

 Percebeu-se nesse relato, a grande potencialidade desse recurso pedagógico para 

construção do conhecimento do aluno Os autores relataram que essa Tecnologia 

Informática possibilitou que os alunos entendessem o gráfico de uma função como 
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“fragmentos”, o que, na opinião deles, é fundamental para o ensino de Funções e visa a que 

o estudante possa posteriormente coordenar essa forma de representação com as tabulares e 

algébricas. Esse relato reafirma mais uma vez a importância de se trabalhar com múltiplas 

representações e a importância das TIC’s como um instrumento que o possibilita.   

Numa segunda atividade, os autores descrevem como a utilização de TIC’s pode 

trazer benefícios para sala de aula, gerando, quando bem utilizadas, um ambiente onde 

surgem questionamentos e interesse pelo aprendizado.   

 O relato dos autores a respeito da experiência - que foi realizada em uma disciplina 

de um curso de Biologia, ministrada por Borba, desde 1993 - deixa evidente que o uso de 

softwares e calculadoras gráficas como ferramentas metodológicas pode propiciar uma 

discussão sobre os coeficientes de uma função quadrática, por meio de testes e 

experimentos, tornando a sala de Matemática um verdadeiro laboratório. Segundo os 

autores: “As novas mídias, como os computadores com softwares gráficos e as 

calculadoras gráficas, permitem que o aluno experimente bastante, de modo semelhante ao 

que faz em aulas experimentais de Biologia ou de Física.” (BORBA e PENTEADO, 2003, 

p. 34) 

 

Os recursos tecnológicos podem também possibilitar que mesmo os alunos que 

ainda não tenham estudado o tema “Funções” formem conjecturas, fazendo uso da 

representação geométrica de uma função, em suas investigações. Os pesquisadores 

afirmam que o aluno pode criar conjecturas através da simulação e experimentação na tela 

do computador a respeito do comportamento e propriedades do gráfico de uma função 

como, por exemplo, a função quadrática y= ax2 + bx + c, sem um conhecimento prévio 

dessa função ou formalização prévia do conteúdo.  

Em uma terceira experiência, realizada com a intenção de explorar as relações entre 

os coeficientes e o gráfico de uma função, os autores afirmam que as conjecturas feitas 

pelos próprios alunos, em testes com a utilização de TIC’s, podem influenciar no processo 

pedagógico dos anos seguintes. Essa discussão nos leva a refletir, mais uma vez, sobre a 

postura que o professor terá que assumir em sala de aula, em um cenário que utilize as 

TIC’s. Ele terá que ser um mediador da construção do conhecimento, sabendo relacionar-

se com seus alunos, compartilhando experiências e deixando de ser o único detentor do 

saber.  
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 Nessa atividade, os autores mostram que a utilização de recursos tecnológicos no 

estudo de um tema como “Funções” pode possibilitar o desencadeamento de uma série de 

questionamentos que gerariam vários tipos de situações, a partir de um problema proposto: 

“[...] deve ser destacada a dinâmica de como um problema pode remeter a outro, bem 

como a possibilidade de gerar conjecturas e ideias matemáticas a partir da interação entre 

professores, alunos e tecnologia.” (BORBA e PENTEADO, 2003, p.39) 

 

Em uma quarta atividade, os autores trazem um exemplo de como os recursos e 

potencialidades das TIC’s podem ampliar a utilização da Modelagem Matemática como 

recurso pedagógico no estudo de “Funções”. Segundo os mesmos autores, os modelos 

matemáticos que estão sendo utilizados assumem uma forma “paternalista”, sendo que as 

situações investigadas fazem sempre referência à própria matemática - situação que 

poderia ser mudada com o advento de softwares e recursos tecnológicos com destaque para 

as possibilidades de simular modelos mais complexos (na perspectiva da Modelagem 

Matemática), o que não seria possível com a utilização somente de lápis e papel.  

Costa (1997) e Allevato (2005) também contribuíram com investigações 

concernentes às potencialidades do uso de softwares gráficos no estudo de funções. Costa 

(1997) desenvolveu um estudo com o objetivo de investigar a influência de dois contextos 

diferentes para o ensino das funções seno e cosseno: um deles utilizando-se o computador 

e o outro, intitulado por ela como “mundo experimental”, em que são realizadas tarefas 

com materiais manipuláveis que simulam situações que possam ser representadas pelas 

funções seno e cosseno. Nesse estudo, Costa trabalhou com alunos do Ensino Médio, os 

quais foram divididos em três grupos A, B e C. O grupo A realizou atividades somente no 

contexto experimental. Os grupos B e C realizaram tarefas tanto no contexto experimental 

quanto no laboratório de informática, com softwares Graphmatica e Cabri Géometre II. O 

grupo B realizou-as primeiramente no “mundo experimental” e em seguida utilizando o 

computador. O grupo C, por sua vez, realizou-as primeiramente com o uso do computador, 

para depois realizá-las no “mundo experimental”. Após a análise dos dados, a autora 

considerou exitosas as atividades realizadas em ambos os contextos e ordens de execução.  

Em relação aos softwares utilizados, a pesquisadora afirma que eles propiciaram 

um estudo mais dinâmico das funções seno e cosseno, destacando que o Cabri Géometre II 

facilitou a visualização dos sinais das funções trigonométricas em relação aos quadrantes. 

Já o Graphmatica contribuiu para a investigação com conjecturas a respeito das funções 
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trigonométricas a partir de suas representações algébricas. Ela afirma, ainda, que as 

atividades com o computador devem ser precedidas de atividades concretas e sugere que as 

atividades investigativas feitas com o computador sejam realizadas antes da formalização 

em sala de aula.  

Allevato (2005) realiza uma pesquisa qualitativa com alunos do segundo semestre 

do curso de Administração com intuito de responder a questão: “De que forma os alunos 

relacionam o que fazem na sala de aula, quando utilizam lápis e papel, com o que fazem no 

laboratório de informática, quando estão utilizando o computador na resolução de 

problemas fechados sobre funções?”.  

Para tentar responder essa questão, os alunos foram distribuídos entre os 30 

computadores disponibilizados para a realização das atividades, que consistiam em 

resolver problemas da área de negócios utilizando o software Winplot. Na análise dos 

dados, a autora ressalta que no ambiente informatizado os alunos são mais autônomos  do 

que no ambiente onde prevalece somente o lápis e o papel. Relata que, sem o computador, 

os alunos seguem sempre o roteiro predeterminado pelo professor, que assume o papel 

central na aprendizagem e destaca que, com a presença do computador, os alunos 

demonstram resoluções mais independentes e variadas. Para Costa, a junção do 

computador e da resolução de problemas em sala de aula é uma ferramenta tanto para a 

construção do conhecimento quanto para a avaliação, pois evidencia as dificuldades e 

dúvidas dos alunos em determinados conteúdos.     

De um modo geral, essas experiências mostram-nos que o estudo de funções com a 

utilização de TIC’s pode ganhar uma nova perspectiva quando computadores e 

calculadoras permeiam o cenário da sala de aula tanto nos Ensinos Fundamental e Médio 

como também no Ensino Superior, com destaque para as disciplinas de Cálculo Integral e 

Diferencial que estão presentes em diversos cursos de graduação. Essas disciplinas trazem 

em sua base o aprofundamento dos conceitos de Função, sendo consideradas, por muitos 

alunos, disciplinas “difíceis” e com alta média de reprovação.  

No caso do ensino de Cálculo, pode-se ressaltar ainda as possibilidades geradas 

pelas TIC’s de simular, testar e verificar resultados, tornando-as uma ferramenta de grande 

potencial na Modelagem Matemática e na Resolução de Problemas.      
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3.3. O Ensino de Cálculo e as TIC’s   

 

Para uma grande maioria dos estudantes que ingressam na universidade em 

diversos cursos, tais como Engenharia, Arquitetura e principalmente Matemática, a 

disciplina de Cálculo Integral e Diferencial acaba-se tornando o primeiro contato com a 

Matemática superior. Contudo, de acordo com Reis (2001), observamos que os estudantes 

encontram grande dificuldade no estudo dessa disciplina, por diversas razões: por não se 

sentirem preparados, de certa forma, para o grau de abstração que esta disciplina exige; 

pela necessidade de formalização matemática de alguns conceitos; pela extensa quantidade 

de conteúdos programáticos da disciplina ou ainda pelas práticas metodológicas adotadas 

pelos professores. Esses fatores podem ser associados aos elevados índices de reprovação 

nas disciplinas de Cálculo, conforme destaca Meyer e Souza Júnior (2002, p. 121): 

 

No Brasil, o ensino do Cálculo tem sido responsabilizado por um grande 
número de reprovações e de evasões de estudantes universitários. É 
comum em nossas universidades a reclamação, por parte dos alunos ou 
por parte dos professores de outras áreas, da inexistência de esforços para 
tornar o Cálculo interessante ou útil. 

 

Numa tentativa de buscar caminhos para esses problemas, diversos pesquisadores 

em Educação Matemática (REIS, 2001; FROTA, 2009 e NASSER, 2009, dentre outros) 

procuram investigar os fatores relacionados aos diversos problemas apontados nas 

disciplinas e as estratégias que podem ser eficazes no processo de ensino e aprendizagem 

de Cálculo Integral e Diferencial. Em suas pesquisas, destacam que o professor deve levar 

em consideração as aplicações do Cálculo e as diferenças entre os diversos cursos 

universitários. Sugerem como estratégias eficazes e auxiliares no ensino e aprendizagem da 

disciplina o uso da História da Matemática, com destaque para o desenvolvimento 

histórico do Cálculo, para a Modelagem matemática, para a Resolução de Problemas e para 

o uso de TIC’s. Segundo Silva (1994, p. 6): 

 

Um dos caminhos que pode ensejar maior produtividade no processo de 
ensino e aprendizagem no Cálculo Diferencial e Integral I pode estar na 
diversificação das formas de abordagem de cada tema a ser apresentado, 
a partir do que se adapta a cada um destes, da condição intrapessoal e 
interpessoal de cada docente, do nível de aprofundamento desejado etc. 
Assim, algumas opções viáveis podem ser encontradas, além da resolução 
de problemas que constituem a própria essência da Matemática, por meio 
da explicitação dos seus conceitos e de suas teorias através da história; e 
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estas podem tornar-se um meio bastante estimulador, tanto para o 
professor como para o aluno, criando-se uma atmosfera que facilite a 
compreensão do saber matemático pelo contato com sua gênese e etapas 
de seu desenvolvimento; além disso, fazer uso da experimentação, das 
aplicações e do uso da computação.    

 

    Em particular, ressaltamos o uso do computador e de softwares gráficos como 

uma ferramenta auxiliar no ensino de Cálculo, com destaque para questão da visualização, 

da possibilidade de se trabalhar com múltiplas representações (algébricas, gráficas e 

tabulares) e das possibilidades de experimentação e investigação que essa ferramenta pode 

trazer para a sala de aula. Destacamos que, para isso, essa ferramenta metodológica tem 

que ser usada de forma a criar esse ambiente investigativo. O computador não é a única 

forma de se diversificar o ensino; outras estratégias são importantes para o processo de 

ensino, cabendo ao professor essa “difícil”, porém, “possível” tarefa de saber qual 

estratégia usar e qual o momento mais propício de se utilizá-la. Nessa perspectiva, 

podemos destacar Villareal (1998, p. 367):  

 

No ambiente computacional, alguns conteúdos se tornam obsoletos e 
outros desnecessários. Se o computador pode fazer cálculos numéricos e 
até algébricos mais rapidamente e melhor do que nós, seres humanos, ou 
permite traçar gráficos com maior precisão, é necessário que a ênfase em 
um curso de Cálculo ou Pré-Cálculo esteja dirigida para aspectos ligados 
à informação, à modelagem de situações reais, ou ao trabalho com 
projetos.   

  

 Silva (1994, p. 7) ressalta as potencialidades da utilização do computador no ensino 

de Cálculo Integral e Diferencial, que possibilita ao aluno vivenciar “verdades 

matemáticas”, sugerindo conjecturas e ao mesmo tempo destacando a resistência de alguns 

professores em utilizar essa ferramenta. Para o autor:  

 

O Cálculo, por sua própria natureza de trabalhar com aproximações, é um 
dos mais adequados para a utilização de computador em experimentação, 
propiciando uma (re)descoberta dos seus conceitos. Infelizmente, essa 
ferramenta de trabalho atualmente não é utilizada pelos professores. Uns, 
por não a aceitarem como método de validação de uma verdade 
matemática; outros por desconhecerem a sua utilidade. 

 

 Essa discussão leva-nos novamente às reflexões de Meyer e Souza Júnior (2002, p. 

118). Segundo os autores, “a presença do computador nessas situações pode contribuir 
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decisivamente para a criação de novos saberes e está proporcionando novas possibilidades 

de trabalho e novas responsabilidades para o professor.” 

 

Uma discussão interessante sobre a utilização do computador na aula de Cálculo é 

feita por Costa e Souza Júnior (2007), que trazem uma experiência com o software 

Modellus. Para eles, os diversos softwares que permitem a visualização, em particular 

softwares que permitem a construção de gráficos de funções e cálculos de integrais 

definidas com apoio visual, são ferramentas muito eficientes para o ensino de funções, 

gráficos, limites, derivadas, integrais, áreas e volumes.  

  Os autores chamam-nos à atenção para um episódio em que um determinado aluno, 

obteve “zero” em uma primeira prova cujo tema era “Limite” e que, após conhecer o 

software Modellus, se sentiu-se motivado e interessado. Segundo o relato, com as aulas de 

laboratório, realizadas paralelamente às aulas em sala, a curiosidade e a vontade de 

modelar o conteúdo foram-lhe propiciando um interesse maior pelo estudo, até suas 

modelagens serem as melhores da sala. Esse relato leva-nos, mais uma vez, a refletir a 

respeito do potencial motivador do uso de TIC’s e da possibilidade de se trabalhar com 

modelagem, proporcionada pelo seu uso em sala de aula, que também oportunizam ao 

professor e aos estudantes uma maneira de aplicar os conteúdos trabalhados nas aulas e 

diversificar os métodos de ensino e aprendizagem. 

    Costa e Souza Júnior (2007) concluem afirmando que o aluno, para modelar 

utilizando o software, tem primeiramente que conhecer o conteúdo para então testar o que 

o software está calculando e por fim entender o comportamento do gráfico de uma função 

representado na tela do computador. Isso corrobora com a ideia de que, dentre várias outras 

possibilidades, o computador pode também ser utilizado para ressignificar alguns conceitos 

já estudados/aprendidos. 

 Outro destaque feito sobre o uso de software nas aulas de Cálculo Integral e 

Diferencial é feito por Viana (2000), que fez uma investigação com o objetivo de verificar 

a importância de utilizar softwares no ensino de Cálculo. A autora realizou uma pesquisa 

na Universidade Federal de Ouro Preto, utilizando o software Mathematica. Na primeira 

etapa, ela comparou a média de todos os alunos da disciplina Cálculo Integral e Diferencial 

III da UFOP com a média dos alunos que utilizaram o software no 1º e no 2º semestres de 

1998. Segundo ela, apesar de ter sido feito, em primeiro momento, apenas uma 



45 
 

 

comparação e observação, foi possível verificar que os alunos que utilizaram o 

Mathematica obtiveram resultados melhores do que os alunos que não o utilizaram.  

Já num segundo momento, realizou-se outra pesquisa em que um grupo de alunos 

da disciplina Cálculo Integral e Diferencial II tiveram aulas extraclasse, dadas por uma 

aluna bolsista, utilizando o software. Usando testes estatísticos a autora verifica que o 

desempenho acadêmico dos alunos que frequentaram essas aulas foi significativamente 

superior ao dos alunos que não frequentaram as aulas e não utilizavam o software.  

Viana (2000) conclui que, apesar de terem sido utilizados testes estatísticos 

confiáveis, não podemos atribuir o sucesso dos alunos somente à utilização do software, 

uma vez que esses alunos se mostraram interessados desde o início. Ressalta que mediante 

um questionário de autoavaliação, aplicado no final do semestre, e a análise das respostas 

dadas pelos alunos, concluiu-se que “vale a pena” utilizar o software no ensino de Cálculo 

Integral e Diferencial.    

Salientamos que essas pesquisas levam-nos a refletir sobre as potencialidades de 

um software no ensino de Cálculo, em particular um software gráfico, que pode ser 

inserido no contexto da sala de aula com intuito de auxiliar o ensino e a aprendizagem. O 

uso desse software torna mais intuitiva a construção dos conceitos pelos alunos, ao 

testarem e experimentarem suas conjecturas, permitindo que a formalização desses 

conceitos aconteça de uma forma diferente da exposição tradicional. 

Apesar de ainda existir certa resistência por parte de alguns professores, o uso de 

softwares é cada vez mais constante no Ensino Superior, em especial no ensino de Cálculo. 

Esse fato é relatado por Salvador e Costa (2004, p. 7), que destacam também que esse uso 

tem que ser feito de forma reflexiva e crítica para que o computador não seja um simples 

recurso atrativo que deixa a sala de aula mais bonita. Segundo os autores: “Para evitar a 

contemplação do aluno apenas com a beleza gráfica e o mundo colorido que o computador 

oferece, as simulações e conjecturas feitas com o questionamento contínuo do professor-

orientador propiciam uma análise crítica e favorecem o tão desejado aprendizado 

significativo.” 

 

Então, mais uma vez voltamos à questão do professor e ao seu papel no uso das 

tecnologias. Culturalmente, a postura deste como autoridade detentora e transmissora de 

todo o saber é constantemente questionada, forçando-lhe a uma mudança de atitude. 

Entretanto, conforme Villareal (1998, p.366), “isso não significa que o professor deva 
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anular-se, nem que sua presença seja dispensável em um ambiente computacional, mas que 

seu papel é diferente e, talvez, mais difícil de assumir.” 

 

  Esse “novo papel” talvez seja propiciado pela nova forma com que o pensamento se 

processa com a presença das TIC’s em sala de aula. Discussão que aparece em Villareal 

(1998), ao refletir a respeito dos experimentos que realizou, em sua tese de doutorado, com 

três duplas de estudantes de Cálculo, numa turma do curso de Biologia. Segundo a autora, 

esses experimentos deixam evidente que a presença do computador torna a sala de aula um 

ambiente de “conjecturas e refutações”, em que os estudantes desenvolvem estratégias 

diferentes: uns centralizam o processo de visualização na elaboração de suas conjecturas e 

outros preferem abordagens mais algébricas. Segundo a autora, a combinação dessas 

abordagens é importante para a aprendizagem matemática.  Na análise de dados Villareal 

(1998, p.362) destaca também que:  

 

[...] o computador pode ser tanto um reorganizador quanto um 
suplemento nas atividades dos estudantes para aprender Matemática, 
dependendo da abordagem que eles desenvolvam nesse ambiente 
computacional; do tipo de atividades propostas; das relações que forem 
estabelecidas com o computador; da frequência no uso;  da familiaridade 
no uso e da familiaridade que se tenha com ele.   

 

Marin (2009) realizou uma pesquisa com treze professores universitários sobre o 

uso de TIC’s nas aulas de Cálculo. O autor realizou entrevistas com o intuito de buscar 

compreender como os professores do Ensino Superior estão usando TIC`s em suas aulas de 

Cálculo. Em sua análise, o autor destaca que os professores relatam as potencialidades das 

TIC’s. Para Marin (2009, p. 136): 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento das aulas, identifica-se que a 
TIC permite realizar atividades que seriam impossíveis de serem feitas 
somente com o uso de lápis e de papel, proporcionando a organização de 
situações pedagógicas com maior potencial para aprendizagem. É claro 
que isso aumenta o tempo de dedicação do professor.  

  

 Outro destaque da pesquisa de Marin (2009) é a questão de quais conteúdos são 

mais trabalhados com o uso de TIC’s. Em sua análise, o autor afirma que os mais citados 

nas falas “são aqueles que envolvem gráficos e a representação geométrica podendo ser: 

Funções, Coeficiente Angular, Reta Tangente, Limites, Máximo e Mínimo de Funções, o 
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início de Derivadas e Integrais” (Marin, 2009, p. 137), salientando que a maneira de 

abordar esses conteúdos varia e está ligada à experiência de vida de cada um, bem como à 

sua relação com a disciplina, que permitem ao professor perceber em quais tópicos pode 

ser interessante o uso do computador e em quais deles esse uso não deve acontecer. 

 

3.4. Um pouco sobre o ensino de Limites e Continuidade 

 

 Ainda que o estudo de Funções seja feito de uma maneira por vezes mecanizada no 

Ensino Médio, como já discutimos, parece consensual que o tópico primeiramente 

inovador / impactante no ensino de Cálculo é o estudo dos Limites e da Continuidade de 

Funções reais de uma variável real. 

 No âmbito da Educação Matemática no Ensino Superior, muitas críticas têm sido 

direcionadas para o ensino de Limites e Continuidade. Reis (2001), em sua pesquisa de 

doutorado, analisou a abordagem de alguns livros didáticos de Cálculo e de Análise para os 

tópicos de Limites e Continuidade. O pesquisador concluiu que as abordagens pouco 

diferem do Cálculo para a Análise, isto é, há um excesso de formalismo na apresentação 

dos conteúdos tanto no Cálculo (disciplina cursada nos primeiros períodos do curso de 

Matemática) quanto na Análise (disciplina cursada nos últimos períodos do curso de 

Matemática): 

 

[...] o “enfoque clássico intuitivo” que todos defendem para o ensino de 
Cálculo é disfarçado sob a máscara de umas poucas figuras e gráficos que 
rapidamente perdem espaço para uma sequência de teoremas e 
propriedades, os quais, obviamente, devem ser demonstrados ou têm sua 
demonstração deixada a cargo do leitor. Em síntese, podemos dizer que a 
proposta de ensino de Cálculo apresentada pelos livros didáticos é, ainda, 
predominantemente formalista e procedimental. (REIS, 2001, p. 195) 

 

Não é nosso objetivo específico no presente trabalho discutir a questão do 

formalismo na Matemática ou em seu ensino; mas, de um modo geral, o ensino de Cálculo 

tem-se pautado pela apresentação formal dos conteúdos, desde as definições, passando 

pelas propriedades e fechando com os teoremas. No ensino de Limites e Continuidade, 

entretanto, essa “sequência didática” tem-se mostrado causadora de diversos obstáculos à 

aprendizagem dos conceitos centrais e, principalmente, das ideias relacionadas a estes 

conceitos, como destacam Reis (2009) e Rezende (2003). 
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Reis (2001) também afirma tratar-se de uma atitude pedagógica, no mínimo 

“questionável”, acreditar que as definições dos Limites e da Continuidade devem ser 

apresentadas “obrigatoriamente” no Cálculo apenas por uma questão de “tradição” do 

ensino de Limites, que se perpetua desde o século XIX. O grande entrave não ocorre 

simplesmente na apresentação das definições formais, mas sim na utilização recorrente 

destas na demonstração de propriedades e teoremas num curso inicial de Cálculo. 

O pesquisador acredita que “o rigor se dá em níveis” e que as definições formais só 

deveriam ser tratadas / trabalhadas na disciplina de Análise:  

 

[...] é necessário reconhecer a existência de diferentes “níveis de rigor”. 
Isso, no contexto da prática docente universitária, significa que o “rigor 
acadêmico”, dominante no mundo das publicações e apresentações de 
trabalhos, artigos científicos e outros, não pode ser transposto de uma 
maneira direta, mecânica ou simplista para o ensino. Essa transposição, na 
verdade, deveria proporcionar uma exploração múltipla e flexível dos 
conceitos, de modo que os mesmos sejam intuitivamente significativos e 
compreensíveis, tendo um tratamento de validação e demonstração (isto é, 
rigor) compatível ao contexto de ensino (instituição; Licenciatura ou 
Bacharelado; conhecimento prévio dos alunos etc). (REIS, 2001, p. 196) 

 

A questão da exploração múltipla e flexível dos conceitos, defendida pelo 

pesquisador, remete-nos à possibilidade de utilização das tecnologias no ensino dos 

conceitos do Cálculo. A utilização das tecnologias pode contribuir para que os conceitos 

sejam explorados de uma maneira mais intuitiva e menos formal em relação à forma com 

que são apresentados nos livros didáticos? Mas isso seria um exemplo de multiplicidade e 

flexibilidade do conhecimento matemático? E mais, no que isso influencia a construção dos 

conceitos pelos alunos?  

Um exemplo central nessa discussão, à luz da abordagem rigorosa dos conceitos, é a 

definição “weirstrassiana” de Continuidade: f(x) é contínua em x = a se, e somente se, dado 

ε > 0, existe δ > 0, tal que, se | x – a | < δ, então | f(x) – f(a) | < ε. 

Numa abordagem mais intuitiva, busca-se a “identificação” dessa definição com a 

verificação das seguintes condições:  

 

i) Existência de f(a); 

ii) Existência do limite de f(x) quando x � a; 

iii) Verificação da igualdade entre o limite de f(x) quando x � a e f(a) (condição 

que, implicitamente, sintetiza as demais). 
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Com a utilização de um software gráfico, pode-se conjecturar sobre cada uma das 

condições acima, tomando como exemplos desde os tipos mais elementares de funções 

polinomiais até funções definidas por várias sentenças, que geram interessantes casos de 

descontinuidade. Ou seja, nessa perspectiva estamos utilizando as tecnologias para 

trabalhar conceitos do Cálculo.  

A partir daqui, podemos-nos questionar como a utilização de softwares 

educacionais pode contribuir, em geral, para a construção dos conceitos de Limites e 

Continuidade. Devemos retomar, então, nossa questão de investigação, apresentando-a 

dentro do contexto de nossa pesquisa, o que faremos no capítulo seguinte. 
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Capítulo 4 

 

DELI.EA.DO .OSSA PESQUISA 

 

"Os grandes educadores atraem não só pelas suas ideias, mas pelo 

contato pessoal. Dentro ou fora da aula chamam a atenção. Há 

sempre algo surpreendente, diferente no que dizem, nas relações 

que estabelecem, na sua forma de olhar, na forma de comunicar-

se, de agir. São um poço inesgotável de descobertas."  

                                              J. M. Moran 

 

4.1.  Definindo a Questão de Investigação 

  

 Desde o início de nossa pesquisa, as várias inquietações que mantínhamos como 

professor e pesquisador foram-se reformulando na medida em que refletíamos sobre as 

leituras realizadas e sobre o que as pesquisas mostraram a respeita da realidade do ensino 

de Funções, Limites e Continuidade e, especificamente, sobre as possibilidades de 

utilização de TIC’s no ensino de Cálculo.  

Com base nessas reflexões, formulamos a seguinte questão, passível de 

investigação, que norteou a presente pesquisa:     

   

Como a utilização de Tecnologias Informacionais e Comunicacionais 

pode contribuir / redirecionar o ensino de Funções, Limites e Continuidade 

em disciplinas de Introdução ao Cálculo? 

 

 Essa questão enquadra-se nas linhas de pesquisa de Tecnologias Informacionais e 

Comunicacionais em Educação Matemática e Ensino de Cálculo, desenvolvidas na Linha 

1: Educação Matemática Superior, Informática Educacional e Modelagem 

Matemática do Mestrado Profissional de Educação Matemática da Universidade Federal 

de Ouro Preto. 
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4.2. Objetivos  

 

- Apresentar e discutir a utilização de TIC’s no Ensino de Cálculo como uma tendência da 

Educação Matemática; 

  

- Elaborar e implementar atividades exploratórias voltadas para o ensino de Funções, 

Limites e Continuidade em um laboratório de informática, na perspectiva da Educação 

Matemática no Ensino Superior; 

 

- Acompanhar e avaliar a interação dos alunos no laboratório de informática, durante o 

processo de ensino e aprendizagem de Funções, Limites e Continuidade. 

 

4.3. Apresentando o Contexto da Pesquisa 

 

A pesquisa de campo foi realizada no 2º semestre de 2009, na única turma da 

disciplina MTM 139 – Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral - oferecida para o 

curso de Licenciatura em Matemática e ministrada pelo Prof. Dr. Frederico da Silva Reis, 

orientador de nossa pesquisa. A disciplina MTM 139 é obrigatória e integra a grade 

curricular do 1º período do curso de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto.  

A disciplina já havia sido oferecida no 1º semestre de 2009 (ministrada por outro 

docente); entretanto, como o índice de reprovação foi muito alto, o Departamento de 

Matemática da UFOP decidiu por disponibilizá-la novamente no 2º semestre de 2009, para 

possibilitar aos alunos reprovados uma chance de cursar as demais disciplinas de Cálculo 

Diferencial e Integral (Cálculo I, Cálculo II e Cálculo III), com menor atraso. 

Inicialmente, foram matriculados na turma 27 alunos, dos quais 10 não 

compareceram a nenhuma aula. Isso ocorre com certa freqüência no curso de Matemática, 

pois a matrícula inicial é automática e, como a disciplina não possui pré-requisitos, alguns 

alunos matriculados abandonam o curso ou aguardam reopção para outro curso, como 

possivelmente foi o caso desses alunos desistentes.    .     

Dos 17 alunos efetivamente matriculados e frequentes, houve apenas uma 

desistência, após a realização da 1ª Prova. Logo, em nossa pesquisa, contamos com a 

participação de 16 alunos que cursaram toda a disciplina e participaram de todas as 

atividades, dentre os quais 15 alunos eram do curso de Matemática (sendo 12 do 2º período 
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e 3 do 4º período) e 1 cursava Estatística (3º período), que também possui como obrigatória 

a disciplina MTM 139 na grade curricular do seu 1º período.  

A ementa da disciplina foi “Funções, Limites e Continuidade”, desenvolvida de 

acordo com o seguinte conteúdo programático:  

 

1. Funções: Definições, Propriedades, Classificação, Composição, Funções Inversas, 

Funções do 1º grau, Funções do 2º grau, Funções Modulares, Funções 

Exponenciais, Funções Logarítmicas, Funções Trigonométricas, Funções 

Polinomiais, Funções Racionais;  

 

2. Limites: Definições, Propriedades, Limites Laterais, Limites Infinitos e no Infinito, 

Assíntotas Horizontais e Verticais, Limites Fundamentais; 

 

3. Continuidade: Definições, Propriedades, Descontinuidades Removíveis e Não 

Removíveis, Teorema do Valor Intermediário e Aplicações. 

 

A bibliografia básica utilizada foi:  

 

1. Coleção Fundamentos de Matemática Elementar. Gelson Iezzi e Outros. 

Volumes 1, 2, 

    e 3. São Paulo: Atual, 1993;  

 

2. Cálculo. James Stewart. Volume 1. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. 

 

 A carga horária total da disciplina foi de 60 horas/aula, sendo assim distribuídas:  

 

1. 40 horas/aula em sala de aula, consistindo de aulas expositivas e de resolução de 

exercícios, ministradas pelo professor responsável pela disciplina e observadas pelo 

presente pesquisador; 

 

2. 20 horas/aula em laboratório de informática, nas quais as atividades foram 

implementadas pelo presente pesquisador e observadas professor responsável.  
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Foram planejadas e implementadas 10 atividades ao longo de todo o semestre 

letivo, em alternância com as aulas expositivas, na medida do desenvolvimento dos 

diversos tópicos do conteúdo programático. As atividades foram realizadas pelos alunos 

participantes individualmente; porém, incentivou-se a discussão em duplas. A 

implementação ocorreu no Laboratório de Informática do Departamento de Matemática, 

localizado no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro 

Preto, equipado com aproximadamente 20 computadores nos quais estavam instalados 

alguns softwares educacionais, dentro os quais o GeoGebra, software utilizado nessa 

pesquisa.  

Escolhemos o GeoGebra por se tratar de um software livre, com uma interface 

amigável, que possibilita trabalhar de forma conjunta as representações algébrica e 

geométrica, além de fornecer ferramentas interessantes para uma exploração dinâmica dos 

conteúdos como os seletores de movimentos.    

 

4.4. Apresentando as Atividades Exploratórias 

 

Na elaboração das atividades, procuramos apoiar-nos nas ideias de Pimentel e Paula 

(2007), que trabalham na perspectiva de atividades investigativas (PONTE, BROCARDO 

e OLIVEIRA, 2006) e também em um trabalho anterior nosso (REIS e OUTROS, 2008), 

no qual são apresentadas algumas atividades investigativas relacionadas a Funções.  

Decidimos apresentar as atividades por meio de explorações guiadas, como 

definem Pimentel e Paula (2007, p. 2), ao abordarem a dinâmica dos processos de 

aprendizagem em uma atividade de investigação, destacando que: 

 

As explorações propostas, livres ou guiadas, levavam os alunos a tecerem 
intuições, inferências e conjecturas que ao serem sistematizadas 
produziam novas inferências e conjecturas em outro nível de elaboração, 
que necessitavam de novas sistematizações mais sofisticadas que, por sua 
vez, levavam a novas inferências ...,num processo recorrente.  

  

Os autores afirmam que durante o processo de exploração / conjecturação podem 

emergir uma “multiplicidade de situações, criações e aprendizagens”. Assim, optamos por 

elaborar e propor atividades exploratórias guiadas, tendo em vista que, embora o elemento 

desencadeador da exploração seja mais dirigido, esse tipo de exploração leva à elaboração 
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de conjecturas, o que já defendemos como fundamental no desenvolvimento do trabalho 

com TIC’s.  

 

 Nessa perspectiva, elaboramos as seguintes atividades: 

 

 1) Funções em Geral: Definição, Domínio, Imagem, Função Par e Ímpar;  

 

2) Funções do 1º e 2º grau:  Coeficiente, Crescimento e Decrescimento,  Máximos e 

Mínimos; 

 

3) Funções Modulares: Funções do 1º  grau e 2º  grau, Funções definidas por mais de uma 

sentença;  

 

4) Funções Exponenciais e Logarítmicas: Crescimento e Decrescimento, Funções 

Inversas; 

 

5) Funções Trigonométricas: Período, Imagem , Descolamentos Vertical e Horizontal;  

 

6) Funções Polinomiais: Multiplicidade e Natureza das Raízes; 

 

7)  Funções Racionais e Algébricas: Assíntotas e Limites;  

 

8) Existência de Limites e Limites Laterais: Identificação Algébrica e Gráfica;  

 

9) Limites Fundamentais, Infinitos e no Infinito: Assíntotas Verticais e Horizontais; 

      

10) Continuidade: Descontinuidades Removíveis e Não Removíveis. 

 

Todas as atividades exploratórias e suas sequências de aplicação seguem, na 

íntegra, nos apêndices. 
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4.5. Descrevendo a Metodologia de Pesquisa 

 

 Basicamente, podemos classificar nossa pesquisa como qualitativa em seus 

objetivos e métodos, uma vez que objetivamos investigar as contribuições da utilização do 

software GeoGebra para o ensino de Introdução ao Cálculo, a partir das observações feitas 

em sala de aula e das interações entre os alunos no laboratório de informática, quando da 

implementação das atividades.  

 Como instrumentos de coleta de dados, optamos pela aplicação de questionários 

com perguntas abertas, pois as justificativas e descrições apresentadas pelos participantes 

nos possibilitariam a elaboração de categorias de análise, as quais contribuiriam para um 

conjunto de respostas para nossa questão central de investigação. 

 No início do semestre letivo, aplicamos o Questionário Inicial, respondido 

individualmente, contendo as seguintes questões: 

 

1. Você considera importante para a aprendizagem de Matemática a utilização de 

Tecnologias Informacionais e Comunicacionais em seu ensino? Justifique 

 

2. Quais seriam alguns dos principais tópicos do conteúdo matemático em que a 

utilização de softwares educacionais pode contribuir para sua aprendizagem? Por 

quê? 

 

3. Você se considera preparado para utilizar as TIC’s no estudo de Cálculo? Por 

quê?   

 

 Após a realização de cada atividade no laboratório de informática, foi aplicado um 

Questionário de Avaliação de Atividades, respondido individualmente - ou em duplas, se 

assim os participantes quisessem - contendo as seguintes questões: 

 

1. Você considerou que esta atividade complementou, de alguma forma, a aula 

ministrada pelo professor? Justifique.  

 

2. Quais são os principais tópicos do conteúdo trabalhado em que a utilização do 

software contribuiu para sua aprendizagem? Por quê? 
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3. Você tem alguma sugestão de mudança ou acréscimo na atividade em si ou na 

sua forma de realização? Descreva.   

 

No final do semestre letivo, após a realização de todas as atividades, foi aplicado o 

Questionário Final, contendo as seguintes questões: 

 

1. Você considera importante para a aprendizagem de Matemática a utilização de 

Tecnologias Informacionais e Comunicacionais em seu ensino? Justifique. 

 

2. Quais seriam alguns dos principais tópicos do conteúdo trabalhado na disciplina 

em que a utilização de softwares educacionais pode contribuir para sua 

aprendizagem? Por quê? 

 

3. Em quais aspectos a realização das atividades contribuiu para que você se sinta 

melhor preparado para utilizar as TIC’s no estudo de Cálculo?  

 

A análise dos questionários, bem como o detalhamento de algumas atividades, 

serão feitos no próximo capítulo.     
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Capítulo 5 

 

DESCREVE.DO E A.ALISA.DO AS ATIVIDADES 

EXPLORATÓRIAS: UM EXERCÍCIO METODOLÓGICO DE 

PESQUISA  

 

“O que queremos é aproximar a pesquisa da vida diária do 

educador, em qualquer âmbito em que ele atue, tornando-a um 

instrumento de enriquecimento do seu trabalho. Para isso é 

necessário desmistificar o conceito que a encara como privilégio 

de alguns seres dotados de poderes especiais, assim como é 

preciso entendê-la como atividade que requer habilidades e 

conhecimentos específicos.” 

M. André & M. Lüdke 

 

Ao longo da pesquisa teórico-bibliográfica, procuramos estabelecer algumas 

conexões entre as ideias de diversos pesquisadores das linhas de pesquisa Tecnologias 

Informacionais e Comunicacionais em Educação Matemática, Ensino de Funções e Ensino 

de Cálculo, de uma maneira geral. Pretendemos, neste momento, retomar algumas dessas 

ideias, buscando conexões com alguns dados obtidos em nossa pesquisa de campo, a partir 

de nossos instrumentos metodológicos e observações das atividades realizadas, os quais 

permitiram a elaboração de algumas análises, que passaremos agora a descrever.   

  

5.1. Descrevendo e Analisando algumas atividades 

 

 Como apresentado no capítulo anterior, realizamos 10 (dez) atividades 

exploratórias relacionadas ao estudo de Funções, Limites e Continuidade. Entretanto, como 

recorte de pesquisa, optamos por descrever e analisar apenas 5 (cinco) dessas atividades, 

por entender que a interação dos alunos no Laboratório de Informática durante sua 

implementação e avaliação permite-nos tecer considerações consistentes à guisa de 

conclusões / respostas à nossa questão central de investigação.  
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As atividades escolhidas são: 

 

Atividade 4 - Funções Exponenciais e Logarítmicas: Crescimento e Decrescimento, 

Funções Inversas; 

 

Atividade 6 - Funções Polinomiais: Multiplicidade e Natureza das Raízes; 

 

Atividade 8 - Existência de Limites e Limites Laterais: Identificação Algébrica e 

Gráfica; 

 

Atividade 9 - Limites Fundamentais, Infinitos e no Infinito: Assíntotas Verticais e 

Horizontais; 

 

Atividade 10 - Continuidade: Descontinuidades Removíveis e Não-removíveis. 

  

 Essas atividades foram subdivididas em 3 (três) etapas, visando atingir objetivos 

específicos. Em cada etapa construíam-se 4 (quatro) funções GeoGebra para que os alunos, 

após a análise dos gráficos gerados, pudessem debater / conjecturar, visando atingir os 

objetivos propostos.  

Para guiar esse processo, elaboramos uma sequência de aplicação nos moldes de 

uma sequência didática, que é definida por Zabala (1998, p. 18) como sendo “um conjunto 

de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para realização de certos objetivos 

educacionais, que tem um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como 

pelos alunos”. 

 

 A sequência de aplicação das atividades exploratórias realizadas em cada etapa 

encontra-se, na íntegra, nos apêndices desta dissertação.  

Passaremos, a seguir, à descrição / análise de cada etapa das 5 (cinco) atividades 

escolhidas.  
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5.1.1. Atividade 4 - Funções Exponenciais e Logarítmicas: Crescimento e 

Decrescimento, Funções Inversas 

 

1º Objetivo: Identificar graficamente as principais propriedades das Funções 

Exponenciais. 

 

a) x3)x(f =  

b) 
x

3

1
)x(f 







=  

c) 1e)x(f x −=  

d) 12.3)x(f x += −  

 
As duas primeiras funções, “a” e “b”, foram importantes para a identificação do 

crescimento ou decrescimento da função exponencial. Como o tema já havia sido 

trabalhado na sala de aula, pelo professor da disciplina, os alunos não tiveram dificuldade 

de associar essas propriedades com a base da função. Entretanto, uma aluna fez o seguinte 

comentário: “O gráfico da função exponencial xa)x(f =  não toca o eixo x; porém, o 

gráfico da função 1e)x(f x −=  toca. Ele passa pela origem?”.   

 

Após essa fala, iniciamos uma discussão na qual se conjecturou que, de fato, a 

imagem da função exponencial é formada apenas pelos reais estritamente positivos; porém, 

a função citada é uma exponencial “composta” e, como verificado na tela do computador, 

essa composição gerou um deslocamento vertical (para baixo) no gráfico da função 

exponencial xe)x(f = . Solicitamos, então, aos alunos que verificassem algebricamente 

que a raiz da função 1e)x(f x −=  de fato era 0x = , o que não trouxe nenhum tipo de 

dificuldade.   

Na sequência, solicitamos aos alunos que criassem um seletor "b"  para a função  

b2)x(f x += , com b  variando de 10−  a 10  e investigassem a variação da imagem e a 

característica assintótica das funções geradas. Após algumas discussões, alguns alunos 

chegaram à conclusão de que imagem variava com o parâmetro b , entretanto não 
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conseguiram chegar a uma descrição precisa do conjunto imagem; somente dois alunos 

concluíram que a imagem poderia ser descrita como o conjunto dos reais y tais que by > . 

Essa situação remete-nos à discussão das relações entre tecnologias e conhecimento 

a partir da oralidade e da escrita (LÉVY, 1993), pois acreditamos que a transição entre as 

mídias, na perspectiva de Borba e Penteado (2003), foi fundamental para a construção do 

conceito de imagem da função exponencial, apesar de os alunos terem apresentado 

resistência em transitar entre a mídia computador (visual) para a mídia escrita (descritiva). 

Ressaltamos que aqui coadunamos com Borba e Penteado (2003) em sua afirmação de que 

a informática não substitui a oralidade e a escrita; somente as complementa.     

 

2º Objetivo: Identificar graficamente as principais propriedades das Funções 

Logarítmicas. 

 

a) x
3log)x(f =  

b) x

3

1logf(x) =   

c) )1xlog(f(x) +=  

d) 1)xlog(f(x) +=  

 

Nessa etapa, as duas primeiras funções, assim como as do item anterior, foram 

importantes para identificar o crescimento ou decrescimento da função logarítmica, bem 

como reafirmar algumas características do gráfico. Essa função já havia sido trabalhada na 

sala de aula, porém alguns alunos ainda tiveram dificuldade em associar o crescimento e o 

decrescimento da função x
alogf(x) =  com a sua base. Nesse momento, foi necessária 

nossa intervenção / intermediação, trazendo o conceito de função crescente e decrescente e 

sugerindo que os alunos construíssem outros gráficos com a base maior que 1  e também 

entre 0  e 1 . Após a análise desses gráficos, percebemos, através das falas e discussões, 

que esse conceito tinha sido melhor compreendido.  

O episódio descrito trouxe uma reflexão a respeito do papel do professor quando há 

utilização das TIC’s. Este deve ser de facilitador e não um “entregador” da informação ao 

estudante (VALENTE, 1999); um intermediador, levantando questionamentos e instigando 

os alunos a pesquisarem e serem ativos na construção de seu conhecimento.     
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Outra questão importante a ser considerada é a de o software trabalhar somente 

com logaritmos na base 10  e na base e , o que nos levou a revisar, utilizando o quadro, 

junto com os alunos, o conceito de “mudança de base” para que então pudéssemos 

construir os gráficos. Esse conceito já havia sido trabalhado em sala aula pelo professor, 

mas os alunos apresentaram dificuldade quanto ao mesmo.   

 Outra discussão levantada durante a atividade diz respeito aos deslocamentos 

gerados pelos gráficos das funções )bxlog(f(x) +=  e b)xlog(f(x) += . Nesse momento, 

percebemos a dificuldade dos alunos em identificar tais propriedades, então lhes sugerimos 

que novamente usassem o recurso do seletor oferecido pelo software GeoGebra, o qual 

propiciou um dinamismo nos referidos gráficos, o que levantou uma discussão em sala de 

aula. Os alunos, ao movimentarem o seletor, visualizaram na tela do computador como os 

gráficos se deslocavam verticalmente e horizontalmente.  

Após alguns minutos de conjecturas entre eles, um aluno falou que no caso da 

função )bxlog(f(x) += , o gráfico deslocava-se horizontalmente e na função 

b)xlog(f(x) += , verticalmente. Porém, outro aluno questionou a respeito do 

deslocamento ser para direita ou esquerda e para cima ou para baixo, gerando mais 

discussões até chegarem a uma conclusão a respeito da relação entre o sinal de "b"  com o 

deslocamento. Dois alunos destacaram ainda que as funções representadas na tela do 

computador possuíam assíntotas e que, nas funções )bxlog(f(x) += , essas assíntotas 

variavam com o valor de "b" .    

Ao refletir sobre as diferenças entre as aulas realizadas em sala e as ministradas no 

laboratório, comparação essa inevitável, podemos destacar a dinamicidade que o software 

proporciona aos gráficos estáticos criados por mídias escritas, como lápis, papel e quadro-

negro, ao torná-los gráficos móveis, possibilitando aos alunos modificá-los – arrastando, 

diminuindo etc - e permitir a construção de novos gráficos (BAIRRAL, 2009).  

Percebemos que as possibilidades manipulativas propiciadas pelo uso do software 

GeoGebra na atividade criaram um ambiente rico, no qual os alunos participaram mais 

ativamente no processo de construção de seu conhecimento.   
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3º Objetivo: Caracterizar algébrica e graficamente as Funções Inversas. 

 

a) x

4

1logf(x) =  

b) 
x

4

1
f(x) 







=  

c) nxlf(x) =  

d) xef(x) =  

 

Por fim, concluímos a atividade trabalhando com o conceito de função inversa. 

Apesar de esse conceito ter sido trabalhado anteriormente pelo professor em sala de aula, 

os alunos demonstraram um pouco de dificuldade. Mas mesmo assim, nas discussões 

geradas durante a aplicação da atividade, os alunos levantaram conjecturas sobre os 

gráficos representados na tela do computador. Uma dessas conjecturas foi feita por um 

aluno que relatou o fato de haver uma inversão nos valores das coordenadas )y(x,  das duas 

funções. Segundo ele, “o que era x  em uma função virou y  na outra e vice-versa”. 

Percebemos que esse comentário foi rico o bastante para inflamar a discussão entre o 

grupo, após a qual chegaram à conclusão de que isso ocorria porque as funções eram 

inversas. Esse fato pôde ser confirmado quando os alunos verificaram algebricamente, 

utilizando lápis e papel, que as funções exponencial e logarítmica eram inversas. Mais uma 

vez podemos ressaltar que a transição entre o computador e as mídias lápis e papel 

(BORBA e PENTEADO, 2003) é importante e o foi para a consolidação desse conceito.  

Outra discussão rica deu-se em relação à simetria existente nos gráficos das funções 

inversas. Alguns alunos perceberam, logo que visualizaram o gráfico na tela do 

computador, que existia algum tipo de simetria entre os gráficos, ainda que não tenham 

conseguido identificar claramente qual era essa simetria. Assim que construíram na mesma 

tela o gráfico da função xy = , relataram que as funções eram simétricas em relação ao 

gráfico construído, e que este gráfico tratava-se da bissetriz dos quadrantes ímpares. Afim 

de que confirmassem essa conclusão, pedimos-lhes que fizessem gráficos de outras 

funções (por exemplo, y = x + 1, y = x3) e também de suas inversas, para cujo, foi 

necessário novamente que utilizassem o lápis e o papel para calcular as funções inversas.  
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Outro aspecto levantado diz respeito ao ponto de interseção entre os gráficos das 

funções x

4

1logf(x) =  e 
x

4

1
f(x) 







= . Um aluno perguntou como se calculavam as 

coordenadas desse ponto e a partir desse questionamento, solicitamos aos alunos que 

igualassem as funções. Eles perceberam, então, que seria muito difícil calcular as 

coordenadas do ponto algebricamente e que o software foi uma ferramenta muito útil para 

esse cálculo, por fornecer valores aproximados das coordenadas. 

Percebemos, nesse episódio, como o computador ampliou as possibilidades e gerou 

resultados que seriam difíceis de serem comprovados somente em sala de aula (OLIVEIRA 

et al, 2004) e como essa ferramenta foi importante para motivar (PONTE e 

CANAVARRO, 1997) os alunos na discussão e na busca por mais conhecimentos. 

 

5.1.2. Atividade 6 - Funções Polinomiais: Multiplicidade e .atureza das Raízes 

 

1º Objetivo: Reconhecer algébrica e graficamente as Funções Polinomiais do tipo 

nxf(x) = , onde Ν∈n . 

 

a) 4xf(x) =  

b) 6xf(x) =  

c) 5xf(x) =  

d) 7xf(x) =  

 

As funções apresentadas nessa etapa visavam diferenciar o gráfico das funções 

polinomiais do tipo nxf(x) = , onde Ν∈n , para n  par e n  ímpar.  

Um aluno, ao ver o gráfico das duas primeiras funções na tela do computador, 

conjecturou que a curva apresentada poderia ser uma parábola. Segundo ele: “Professor, o 

gráfico gerado é uma parábola?”  

Nesse momento, fizemos uma intervenção / intermediação, pedindo aos alunos que  

gerassem o gráfico da função 2xf(x) =  e o comparassem com os gráficos anteriores. A 

partir daí, iniciou-se uma discussão em que a conjectura feita pelo aluno acabou sendo 
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refutada, mas somente a partir do momento em que foi lembrada a definição “cônica” de 

uma parábola.  

Então, para tentar identificar as características da curva representada na tela do 

computador, os alunos começaram a variar o expoente da função, colocando valores cada 

vez maiores. Nesse momento, o mesmo aluno que tinha conjecturado que o gráfico era 

uma parábola relatou: “Se aumentarmos o expoente o vértice vai se abrindo.... é como se 

nós apertássemos a parábola em cima e o gráfico ir se achatando em baixo.” Outro aluno 

completou dizendo “Isso acontece mesmo, mas o gráfico parece uma parábola, apesar de 

não ser. Professor, se a gente aumentar muito o expoente, o gráfico vai tocar o eixo x?”  

Essas falas propiciaram mais discussões até os alunos chegarem à conclusão de que 

o gráfico não “tocaria” o eixo x, além da origem. Porém, para chegarem a essa conclusão, 

os alunos usaram o seletor vinculado ao expoente da função. Eles plotaram os gráficos da 

função axf(x) = , com o seletor a  variando de 0  a 100 . Na tela, as curvas geradas 

foram tomando forma de “U” conforme eles movimentavam o seletor para valores cada 

vez maiores, levando os alunos a questionarem a respeito dessa forma “retangular”. Após 

aumentar o zoom da tela, os alunos chegaram à conclusão de que esse formato não era o 

formato “real” e que isso se deu devido às configurações do software.  

Gerou-se, a partir daí, uma discussão a respeito da atitude de se aceitar como 

verdade absoluta, sem reflexão, o que o computador fornece-nos como resposta. Ao fim, 

concluímos que o software é uma ferramenta poderosa, mas temos sempre que questionar e 

discutir os resultados por ele obtidos. Essa conclusão corrobora com nossa ideia de que o 

uso de TIC’s deve ser feito de forma questionadora e que o papel do professor nesse 

processo é fundamental para instigar a reflexão do aluno. Entendemos também, na 

perspectiva de Lima (2009), que isso pode contribuir para que os alunos se tornem mais 

independentes na busca de soluções para as questões levantadas pelo professor.  

Já a respeito das funções cujo expoente era ímpar, uma conjectura relevante deu-se 

com relação ao fato de as retas 1=x  e 1−=x  serem assíntotas dos gráficos construídos. 

Após a construção, no computador, dos gráficos das funções nx)x(f = , com  n  ímpar, 

os próprios alunos refutaram essa conjectura. Uma aluna comentou ainda que: “ 1=x  e 

1−=x  não podem ser assíntotas, pois os pontos (– 1,– 1) e (1,1) são pontos de interseção 

entre as funções e as retas.”   

 



65 
 

 

2º Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a natureza das raízes das Funções 

Polinomiais. 

 

a) xx)x(f −= 3  

b) xx)x(f += 3  

c) xxx)x(f 23 23 +−=  

d) 14 −= x)x(f  

 

Nessa etapa, a partir dos gráficos construídos na tela do computador, os alunos 

tentavam identificar a natureza das raízes das funções. Percebemos que o trabalho em 

conjunto entre o computador, o lápis e o papel foi fundamental para que os alunos 

conseguissem chegar a uma conclusão e atingissem esse objetivo.  

Assim que os alunos construíram o gráfico do item “b” um dos alunos questionou: 

“Gente, teria que ter três raízes, não é? Mas o gráfico toca o eixo x somente no 0?”.         

O questionamento propiciou uma discussão que durou alguns minutos. Nessa discussão, 

como o professor da disciplina já havia trabalhado a noção de multiplicidade em sala de 

aula, alguns alunos conjecturaram que o 0  poderia ser uma raiz de multiplicidade 3 .  

Porém, essa hipótese foi negada quando outro aluno observou: “Olha, quando a gente 

fatora o polinômio, ele fica )x(x)x(f 12 += , ou seja, ele tem i−  e  i  como raízes 

complexas”. 

Após essa fala, os alunos recorreram ao papel e ao lápis para fatorar o polinômio e 

perceberam que realmente isso acontecia. Olhando para tela do computador, começaram a 

refletir sobre qual o motivo de se aparecer somente uma das raízes. Nesse momento, 

tentamos intervir lembrando-lhes que o sistema de coordenadas cartesianas representado 

pelo software era composto pelo conjunto dos números reais. Então os alunos perceberam 

que as duas raízes complexas não apareciam no gráfico porque não eram números reais.  

A discussão desse item possibilitou que os alunos, de forma mais independente, 

entendessem os itens subsequentes. Porém, no item “c”, os alunos tiveram dificuldade em 

fatorar o polinômio, o que nos forçou mais uma vez a intervir para ajudá-los, utilizando o 

quadro. 

Esse episódio mostra-nos mais uma vez que o uso de TIC’s é uma ferramenta 

auxiliar de grande utilidade, embora não substitua outras mídias como o lápis, o papel e o 
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quadro, cabendo ao professor ter a habilidade de alternar adequadamente atividades 

“tradicionais” e atividades com “computador” (VALENTE, 1999).  

 

3º Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a multiplicidade das raízes das 

Funções Polinomiais. 

 

a) 23 xx)x(f −=  

b) 34 xx)x(f −=  

c) 12 24 +−= xx)x(f  

d) xxx)x(f ++= 35 2  

 

 Para estudar a multiplicidade das raízes, tentamos com esse item trabalhar além da 

representação algébrica, fatorando o polinômio e verificando o expoente, a representação 

geométrica, observando o fato de o gráfico da função “rebater” no eixo x quando a 

multiplicidade for par e “cortar” o eixo x quando a multiplicidade for ímpar. Aqui, 

acreditamos que o uso de múltiplas representações (BORBA e PENTEADO, 2003; 

ALLEVATO, 2009; SANTOS, 2005) poderia auxiliar na formalização desse conceito.  

 Para isso, mais uma vez pedimos aos alunos que usassem  lápis e papel para fatorar 

os polinômios e que verificassem a multiplicidade das raízes. Logo após a construção dos 

gráficos, foi-lhes pedido que tentassem perceber algumas relações entre a multiplicidade 

das raízes com a trajetória descrita pelos gráficos. Os alunos discutiram e tentaram chegar 

a uma conclusão, porém não o conseguiram de pronto.  

Tivemos que direcioná-los fazendo uma comparação entre o gráfico e a 

multiplicidade das raízes: “Pessoal, observem: em relação ao eixo x, se a raiz tem 

multiplicidade par o que acontece com o gráfico? E se ela tem multiplicidade ímpar?” 

Somente após esse questionamento é que uma aluna percebeu o que acontecia, 

dizendo em relação ao item “b”: “Olha, no 0, o gráfico bate e volta e ele tem 

multiplicidade 2 e, no 1, o gráfico atravessa e ele tem multiplicidade 1.”   

Depois dessa fala, os alunos testaram essa conjectura para os outros itens, com o 

objetivo de verificar a veracidade da fala da colega. Porém, sentiram a necessidade de 

simular outras situações e gráficos para confirmar essa propriedade.  
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Percebemos que a possibilidade de simular mais situações, com intuito de reafirmar 

essa propriedade, seria mais difícil em sala de aula – com o uso de lápis, papel, quadro e 

giz – do que com o uso do computador, que se apresenta, nesse caso, como um instrumento 

capaz de auxiliar os alunos na construção de exemplos mais complexos e em maior 

quantidade (LEVY, 1993).   

 

5.1.3. Atividade 8 - Existência de Limites e Limites Laterais: Identificação Algébrica e 

Gráfica 

 

1º Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência dos Limites.  

  

a) 22 +−= xx)x(f   )x( 2→  

b) 
1

1
2 −

+
=

x

x
)x(f  )x( 1→   

c) 
2

2 39

x

x
)x(f

−+
=  )x( 0→  

d) 






=
x

sen)x(f
π

 )x( 0→  

 

Essa atividade teve como objetivo geral trabalhar de forma intuitiva, na perspectiva 

de Reis (2001), o conceito de Limite. Nesse sentido, sugerimos aos alunos que 

trabalhassem com o recurso do seletor oferecido pelo GeoGebra.  

Os alunos construíam os gráficos das funções sugeridas e faziam um seletor “a” e 

um ponto ))a(f,a(A = . Movimentavam esse seletor e verificavam a existência dos 

limites das funções, aproximando o ponto de valores à esquerda e à direita do valor de x 

indicado, verificando se esses valores eram iguais ou não através das coordenadas do ponto 

representadas na “janela de álgebra” do software. Os alunos não tiveram grandes 

dificuldades em perceber a existência dos limites, mas um deles, ao comentar a atividade, 

em especial as duas últimas funções, relatou: “Professor, nós já tínhamos visto limite, 

porém, nós nunca tínhamos entendido bem a ideia de limite. Quando a gente fez o domínio 

da função e depois a gente usou o seletor, deu para perceber a ideia de vizinhança, pois 

quando a gente aproxima, por exemplo, o x de 0 tanto por valores menores ou maiores do 
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que ele, o valor do qual a função se aproxima sempre é o mesmo. Fica muito mais fácil de 

verificar quando temos o ponto, o gráfico e a função.” 

  A fala desses alunos nos remete novamente à questão das múltiplas representações 

(BORBA e PENTEADO, 2003; ALLEVATO, 2009; SANTOS, 2005); à questão da 

mudança na abordagem puramente algébrica e formal no estudo de Funções (PONTE e 

CANAVARRO, 1997) e nas possibilidades manipulativas, de simulação e visuais (LÉVY, 

1993; MORAN, 2000) que o uso de TIC’s proporciona, podendo caracterizar novas formas 

de construção de conhecimento (ALLEVATO, 2007). 

Trabalhamos ainda a questão das assíntotas, pedindo aos alunos que as 

classificassem e as indicassem. Somente um aluno teve dificuldade em trabalhar com o 

conceito de assíntota, a qual foi logo sanada durante as discussões geradas pelos próprios 

alunos, ao verificarem os gráficos construídos na tela do computador.  

   

2º Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência dos Limites.  

 

a) xe)x(f =  )x( ±∞→  

b) xln)x(f =  )x( ±∞→  

c) )x(sen)x(f =  )x( ±∞→  

d) )xcos()x(f =  )x( ±∞→  

 

Como no item anterior, o uso do seletor ajudou os alunos a perceberem a existência 

dos limites das funções quando ±∞→x . Para implementação da atividade, sugerimos aos 

alunos que criassem um seletor “a” e o ponto ))a(f,a(A = . Propusemos-lhes, também, 

que criassem esse seletor variando de um número bem pequeno para outro bem grande. 

Os alunos não tiveram dificuldade em verificar os limites das duas primeiras 

funções; porém, a representação usada pelo software gerou uma discussão a respeito do 

limite da função xe)x(f =  quando +∞→x , pois ao se tomar um valor de a muito alto 

(1000, por exemplo), o programa mostra a palavra “indefinido” no lugar das coordenadas 

do ponto em sua “janela de álgebra”. Tivemos que intermediar para que os alunos 

conseguissem perceber que isso era uma limitação do software, o que nos levou a discutir, 

mais uma vez, a necessidade de se refletir sobre todo resultado apresentado na tela do 

computador. Contudo, esse fato foi resolvido quando sugerimos aos alunos que 
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movimentassem o gráfico através de um deslocamento dos eixos para verificar que, quanto 

maior o x, maior era o valor de )x(f  e que, assim, a função tendia para ∞+ . Daí, quando 

fizeram −∞→x , os alunos perceberam com facilidade que )x(f  tendia para 0.  

Nesse momento, uma aluna verificou que o eixo x era uma assíntota da função: 

“Olha, a função não encosta no eixo x... então o eixo x é uma assíntota horizontal. 

Quando −∞→x , a função tende para zero.” 

No tocante à função xln)x(f = , gerou-se uma discussão interessante a respeito de 

seu domínio, levando-se em consideração a definição de logaritmos, devendo-se ter x > 0. 

Um aluno disse: “Professor, na função anterior, o ‘indefinido’ que apareceu na tela do 

computador apareceu de novo quando tentamos verificar o limite quando −∞→x , mas é 

por causa da condição de existência do logaritmo, não é?”  

Transferimos a pergunta para os alunos que, após uma discussão rápida, concluíram 

que realmente não existe o limite de )x(f  quando −∞→x , devido à condição de 

existência da função. Outro aluno observou: “Olha, quando tende para –∞  fica indefinido, 

mas se tende para 0, aí vai para –∞ , tanto que o eixo y é uma assíntota vertical.” 

Já as duas últimas funções geraram mais discussões a respeito da existência dos 

limites. Quando os alunos construíram os gráficos e, através do seletor, fizeram o ponto 

sobre a função, começaram a conjecturar a respeito dos limites.  

Um dos alunos, inicialmente, afirmou que o limite das funções tendia para +∞ e –

∞ . Porém, após algumas falas e depois de verificar o movimento do ponto sobre a função, 

outra aluna discordou e acrescentou que: “,ão... olha só, conforme a gente vai andando 

com o ponto na função ela varia sempre entre –1 e 1. Mesmo que a gente aumente ou 

diminua o valor de x, ela sempre vai variar nesse intervalo. Então, eu acho que não tem 

limite, pois os valores são diferentes.” 

Essa fala causou uma discussão, pois, implicitamente, parecia remeter-se à questão 

da “diferença” entre limites laterais, que não se aplicava. Então, solicitamos aos alunos que 

verificassem algebricamente os valores de )x(sen)x(f =  para valores de x do tipo 

π
π

k2
2
+  e π

π
k2

2

3
+  e também de )xcos()x(f =  para valores de x do tipo πk2  e 

πkπ 2+ , com Ζ∈k . 

Essas questões levaram os alunos à reflexão, até que um deles percebeu: “Gente, 

olha, se a gente substituir valores para k realmente as funções vão ficar variando de –1 a 

1”. Com essa fala do colega, os demais chegaram à conclusão de que realmente as funções 
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não tinham limite quando ±∞→x , já que não existia um valor numérico único do qual as 

funções se aproximavam. 

 

3º Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência dos Limites Laterais.  

 

a) 




≥  0 x  se1, = f(x) 

0<x  se0, = f(x) 
 )x( 0→  

b) 2x)x(f = , se 0≠x  )x( 0→  

c) 




≥ 1   x  sex = f(x) 

 1 < x  sex = f(x) 
2

  )x( 1→   

d) 








 1   x   se ,1)-(x = f(x)

1<x 1-   se ,x = f(x)

-1<x   sex,-2 = f(x)

≪

≒
2

 1−→x(  e )x 1−→  

 

Por fim, trabalhamos com a questão da existência dos limites laterais. Mais uma 

vez, o recurso do seletor foi fundamental para que os alunos pudessem perceber a 

existência do limites.  

Os alunos tiveram dificuldade para construir os gráficos das funções definidas por 

mais de uma sentença, pois o software exigia que usássemos o comando “se”. Porém, após 

a construção do item “a” os demais foram feitos mais facilmente.  

 A maioria dos alunos não teve dificuldade em perceber os limites laterais e a 

existência ou não do limites das funções trabalhadas. Acreditamos que isso se deve ao fato 

de que já havíamos trabalhado com a existência de limite na primeira etapa da atividade.  

 Entretanto, um aluno teve dificuldade em entender o real significado do limite da 

função, quando x tende à esquerda de um valor ou à direita desse valor: “Professor, ainda 

não entendo quando você fala no limite, quando x tende à esquerda ou à direita.” 

  Ao ouvir a fala do colega, outro aluno, que estava sentado ao seu lado, mostrou-lhe 

o ponto que movimentava com o seletor e disse: “Olha, quando x tende pela esquerda é 

porque estamos aproximando do número por valores menores do que ele; e pela direita, 

por valores maiores do que ele. Olha só, no seletor, à esquerda de 0 são –1; –0,9; –0,5;     

–0,4... e à direita de 0 são 1; 0,9; 0,5; 0,4...” 
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Este fato permitiu-nos perceber que os alunos, no decorrer das atividades,  

desenvolveram uma autonomia que não tinham no início, tornando-se mais participativos e 

independentes. Corroborando com Allevato (2005), percebemos que as atividades no 

laboratório e o próprio uso do computador foram fatores importantes para desenvolver essa 

autonomia. Interessante notar que isso também foi observado em sala de aula pelo 

professor da disciplina.  

 

5.1.4. Atividade 9 - Limites Fundamentais, Infinitos e no Infinito: Assíntotas Verticais 

e Horizontais 

 

1º Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência dos Limites 

Fundamentais. 

  

a)  
( )

x

xsen
)x(f =   )x( 0→   

b) x)x()x(f
1

1+=  )x( 0→   

c) 
x

)x(f
x 12 −

=   )x( 0→   

d) 
x

e
)x(f

x 1−
=  )x( 0→   

 

O recurso do seletor foi uma ferramenta bastante útil para auxiliar os alunos a 

responderem às questões a respeito dos limites das funções, chamados por alguns autores 

de livros didáticos de Limites Fundamentais ou Casos Especiais de Limites. Ao 

movimentar o ponto vinculado ao seletor sobre o gráfico da função, utilizando o conceito 

de limite trabalhado na atividade anterior e pelo professor em sala de aula, os alunos não 

tiveram dificuldades em perceber os valores dos limites.  

Ressaltamos que alguns alunos, assim que visualizaram o gráfico da função            

( )
x

xsen
)x(f = , antes de utilizar o seletor, observaram diretamente do gráfico construído 

que  o limite da função seria 1. Logo após, utilizando o seletor, afirmaram: “É 1 sim. O 

limite de  f(x) quando x tende a 0 é 1.” 
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Na função x)x()x(f
1

1+= , a maioria dos alunos conseguiu perceber que o limite 

era um valor entre 2 e 3; porém, somente um aluno afirmou que o limite era 

aproximadamente 2,7.  

Após a fala desse aluno, fizemos uma intervenção com intuito de confirmarmos o 

valor do limite, o que levou os alunos a perceberem que esse valor era, aproximadamente, 

o valor de e, já tratado em sala de aula e no laboratório, no conteúdo de Funções 

Exponenciais. Isso foi aceito pelos alunos após alguns minutos de discussão, mas muitos 

também afirmaram que esse resultado necessitava de uma “prova” algébrica, o que seria 

solicitado ao professor em sala de aula.    

Já na função 
x

xf
x 12

)(
−

= , alguns alunos perceberam que o limite era um valor 

próximo de 0,7 e uma aluna afirmou: “Professor, o valor é aproximadamente 0,7; então 

podemos dizer que esse limite é 2ln .” Após uma breve discussão sobre a fala da aluna, os 

alunos confirmaram que a afirmação procedia, visualizando o gráfico da função.   

Outro aluno levantou a seguinte conjectura: “Será que se mudarmos o x2  na 

função para x3 , o valor do limite será 3ln ?”. Essa fala levantou outra discussão. Então, 

propusemos aos alunos que construíssem os gráficos de outras funções e verificassem se 

isso seria uma “verdade matemática”, pois então poderíamos fazer uma generalização para 

o limite das funções 
x

a
xf

x 1 
)(

−
=  para 0→x , como sendo aln . Após a construção de 

alguns gráficos, os alunos perceberam que a conjectura feita pelo colega estava certa. 

Então, generalizamos o resultado lembrando que deveríamos ter a>0, pela condição de 

existência do logaritmo. 

Percebemos, na realização dessa atividade, que o uso do computador contribuiu 

para que os alunos conseguissem perceber os valores dos limites fundamentais de forma 

mais intuitiva, mesmo que, num segundo momento, tenha sido levantada a necessidade de 

uma abordagem um pouco mais rigorosa, coadunando com Reis (2001) ao afirmar que, no 

ensino, o rigor deve acontecer em níveis.  

Destacamos também que o computador criou um ambiente concreto / abstrato 

(GRAVINA e SANTAROSA, 1998), propiciando aos alunos a possibilidade de visualizar 

e manipular de forma concreta na tela do computador os gráficos das funções e seus 

limites. 
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2º Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência das Assíntotas Verticais. 

 

a) 
2

1

x
)x(f =    )x( 0→   

b) 
3

2

−
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x
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c) 
22 −−

=
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x
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π
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Como já havíamos trabalhado a noção de assíntotas verticais nas atividades de 

funções exponenciais e limites, os alunos não tiveram dificuldades de identificar as 

assíntotas, nem de classificá-las ou calcular os limites das funções acima.  

Contudo, devemos destacar que não havia sido trabalhada anteriormente a relação 

entre os domínios das funções e as assíntotas verticais. Isso foi percebido facilmente pelos 

alunos quando sugerimos a eles que obtivessem algebricamente os domínios das funções – 

utilizando lápis e papel – e que, logo depois, construíssem os gráficos das funções 

sugeridas. E, por fim, que construíssem na mesma tela os gráficos das retas ax = , sendo a 

o valor de x indicado em cada item.  

 

3º Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência das Assíntotas 

Horizontais. 
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Finalizamos a atividade, trabalhando com o conceito das assíntotas horizontais e, 

assim como na etapa anterior, os alunos também não apresentaram dificuldades, pois já 

havíamos trabalhado esse conceito nas atividades de Funções Exponenciais e Limites.  

Podemos ressaltar que, nessa atividade, a utilização do computador e dos recursos 

manipulativos do software (BAIRRAL, 2009; MORAN, 2000) proporcionou aos alunos 

um ambiente dinâmico de aprendizagem, além de possibilitar a construção de gráficos de 

funções que seriam muito difíceis de serem feitos em sala de aula somente com a utilização 

de quadro e giz, especialmente no caso de Funções Racionais e Algébricas. 

 

5.1.5. Atividade 10 - Continuidade: Descontinuidades Removíveis e .ão removíveis 

 

1º Objetivo: Reconhecer graficamente as condições de Continuidade. 

 

a) 02 ≠= x;x)x(f  

b) 
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O objetivo geral dessa atividade foi trabalhar a ideia de continuidade, utilizando o 

software para que os alunos pudessem perceber, através da representação geométrica das 

funções, os critérios de continuidade. 

Para isso, sugerimos novamente aos alunos que criassem um seletor “a” e um 

ponto de coordenadas ))a(f,a(A =  a fim de que pudessem, de forma dinâmica, 

movimentar o seletor e verificar as condições para que uma função seja contínua em x = a: 

i) a existência de )a(f ; ii) a existência do limite de )x(f  quando ax→ ; iii) a igualdade 

entre )a(f  e o limite de )x(f quando ax→ .  

Essa verificação foi feita tanto pelo gráfico quanto pelas coordenadas do ponto A 

que apareciam na “janela de álgebra” do software. Percebemos que esse recurso contribuiu 

para que os alunos compreendessem a ideia de continuidade das funções a partir da 

verificação da suas condições. 
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Os alunos não tiveram dificuldade em verificar a continuidade ou descontinuidade 

das funções a partir da visualização dos gráficos. Porém, uma aluna questionou a respeito 

da não existência de f(0) na primeira função, com uma argumentação algébrica: “Olha, a 

função 2x)x(f =  é definida para IR , então por que não existe o )(f 0 ?”.  

Isso nos fez discutir a respeito do domínio da função. Lembramos que existe um 

“maior conjunto” no qual a função estaria definida – assim chamado de domínio –  mas 

que era possível “restringir” a definição da função a um subconjunto deste domínio, fato 

este retratado no item “a”, o que ocasionava a descontinuidade da função, então, 

exatamente pela inexistência de f(0). 

Alguns alunos questionaram também a respeito de o software não mostrar a 

descontinuidade no gráfico, o que gerou uma discussão a respeito das potencialidades e 

limites do software.  

Verificamos que realmente o software não apresentava o “furo”  que habitualmente 

se encontrava nos gráficos tradicionalmente construídos em sala de aula; contudo, quando 

os alunos movimentavam o seletor “a” e o ponto ))a(f,a(A =  passava sobre a 

descontinuidade, o ponto desaparecia da tela e na “janela de álgebra”, no lugar de suas 

coordenadas, aparecia a palavra “indefinido”, chegando-se à conclusão de que isto 

caracteriza a descontinuidade da função naquele ponto.  

 

2º Objetivo: Identificar algébrica e graficamente as Descontinuidades Removíveis. 
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O objetivo dessa etapa foi fazer com que os alunos percebessem a relação entre a 

existência dos limites e o fato de as descontinuidades serem classificadas como 

removíveis. Nesse aspecto, a visualização proporcionada pelo software e a dinamicidade, 

com a utilização do seletor, contribuíram para que eles pudessem verificar a 

descontinuidade das funções. Porém, tiveram dificuldades em verificar se as 

descontinuidades poderiam ou não ser removidas.  

Para ajudá-los, tivemos que intervir sugerindo que eles tentassem alterar / 

complementar o domínio das funções ou ainda modificar algumas de suas sentenças e, 

então, verificassem se as mudanças feitas tornavam as funções contínuas. Alguns alunos 

conseguiram “remover” a descontinuidade, mas a maioria não conseguiu. Então fizemos 

cada um dos itens no quadro. Já pensando na próxima etapa, questionamos os alunos se 

havia alguma relação entre a existência dos limites e a possibilidade de remover a 

descontinuidade das funções. Alguns afirmaram que, em todos os itens, foi possível 

remover a descontinuidade a partir de uma simples definição ou redefinição da função nos 

pontos de descontinuidade; mas eles não conseguiram fazer, ainda, uma conexão com a 

existência do limite da função naquele ponto. 

Observamos nesse episódio que o uso de TIC’s no processo de ensino e 

aprendizagem surgiu como uma metodologia auxiliar (BORBA e PENTEADO, 2003) em 

complementação (e não substituição) às outras “mídias” tradicionais da sala de aula.    

 

3º Objetivo: Identificar algébrica e graficamente as descontinuidades Não removíveis. 
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Nesta etapa, trabalhamos com as descontinuidades não removíveis. Nesse sentido, 

conforme o item anterior, a visualização e dinamicidade do GeoGebra contribuíram para 

que os alunos pudessem verificar a descontinuidade das funções. Entretanto, como 

havíamos trabalhado a ideia de descontinuidade removível na etapa anterior, os alunos 

tiveram menos dificuldade em perceber que não havia a possibilidade de remover as 

descontinuidades das funções apresentadas nesse item. Mais uma vez, tivemos que intervir 

sugerindo que eles tentassem mudar o domínio das funções ou algumas de suas sentenças 

para remover a descontinuidade. Após algumas tentativas, os alunos perceberam que isso 

não seria possível. 

Por fim, questionamos os alunos sobre o motivo de algumas descontinuidades 

serem removíveis e outras não, sugerindo-lhes que retomassem as condições de 

continuidade. Após uma grande discussão, alguns alunos observaram que a diferença entre 

os exemplos das duas etapas estava no fato de que, em se tratando de descontinuidades 

removíveis, existia o limite da função, ainda que não existisse o valor da função no ponto, 

ou que esse valor fosse diferente do limite; já no caso das descontinuidades não 

removíveis, não existia o limite da função. Após uma inspeção, a conjectura foi aceita por 

todos os demais alunos.  

Esse fato ganha importância, pois as noções de descontinuidades removíveis e não 

removíveis ainda não tinham sido trabalhadas pelo professor em sala de aula, o que 

demonstra que certos conteúdos podem ser explorados inicialmente no laboratório antes 

mesmo de serem abordados na sala de aula.      

 

5.2 Analisando o Questionário de Avaliação das Atividades 

  

Após a implementação de cada atividade foi pedido aos alunos participantes da 

pesquisa que respondessem a um Questionário de Avaliação da Atividade. Como 

apresentado no capítulo anterior, esse questionário continha três perguntas, que poderiam 

ser respondidas individualmente ou em duplas, com o intuito de buscar a opinião dos 

participantes a respeito da efetiva contribuição ou não da atividade para auxiliar na 

aprendizagem do tópico que estava sendo trabalhado.  

A primeira pergunta teve como objetivo identificar as contribuições do uso do 

software como uma ferramenta auxiliar / complementar às aulas ministradas pelo professor 

dentro de sala. A segunda, questionar os alunos sobre qual foi o tópico trabalhado para cuja 
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aprendizagem o uso do computador melhor contribuiu. A terceira, por sua vez, objetivou 

buscar as sugestões e críticas dos alunos as quais pudessem contribuir para melhorar tanto  

a atividade quanto a sua forma de aplicação.  

Passaremos agora a analisar as respostas dadas pelos participantes da pesquisa a 

essas questões. Para efeito de análise e com o intuito de resguardar a identidade dos 

participantes da pesquisa, iremos identificá-los sob os números de 1 a 16.  

 Os alunos participantes da pesquisa, por unanimidade, mostraram-se favoráveis a 

respeito da utilização do software como uma ferramenta complementar às aulas 

ministradas em sala de aula. Nas respostas dadas à primeira questão do questionário de 

avaliação, observamos que eles consideraram que todas as atividades contribuíram 

“positivamente” complementando as aulas ministradas pelo professor.  

Alguns alunos afirmaram que a utilização do software auxilia as aulas ministradas 

em sala ajudando a esclarecer dúvidas existentes, embora não substitua outras formas de 

aprendizagem e outras metodologias (BORBA e PENTEADO, 2003; BAIRRAL, 2009): 

 

Sim, esta atividade sobre existência de limites e limites laterais foi bem 
interessante, pois ajudou bastante na descoberta “final” do limite e 
também ajudou a fixar o conceito de limites. (Alunos 8 e 13 – Avaliação 
da Atividade 8)  
 
Sim. A atividade completa bastante as atividades das aulas dadas em sala. 
Principalmente observar os gráficos das funções exponenciais e 
logarítmicas e suas diferenças. (Aluno 11 – Avaliação da Atividade 4) 
 
Com certeza. O programa deixa muito claro tudo o que foi feito e 
discutido em sala de aula. (Aluno 14 – Avaliação da Atividade 10)  
 
Com certeza, além de fazer uma revisão da aula dada em sala, com o 
programa é mais fácil de ver, entender e assimilar a matéria. (Aluno 9 – 
Avaliação da Atividade 4)    
 

Outros aspectos relatados pelos alunos como um diferencial em relação às aulas 

ministradas em sala foram a rapidez e a perfeição na construção dos gráficos propiciadas 

pelo software (LIMA, 2009): 

 

Sim, pois observando os gráficos, instantaneamente, fica mais fácil a 
compreensão da matéria. (Aluno 14 – Avaliação da Atividade 6)  
    
Sim, pois conseguimos junto ao professor, enxergar nos gráficos a 
existência dos limites; fica muito fácil interpretar os gráficos, pois na sala 
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de aula teríamos que “perder tempo” para construção dos gráficos. 
(Alunos 4 e 13 – Avaliação da Atividade 8)  
 
Sim. A atividade de funções exponenciais e logarítmicas foi bem legal, 
pois mostrou claramente todos os detalhes, principalmente identificar as 
funções inversas. (Alunos 8 e 12 – Avaliação da Atividade 4)  
 

A possibilidade de simular mais situações (LEVY, 1993; MORAN, 2000) e de 

visualizar gráficos (ALLEVATO, 2007) na tela do computador, ressaltando a importância 

do pensamento visual (FROTA e COUY, 2009) para a aprendizagem de Funções e 

Cálculo, também foi destacada:  

 

Sim, pois vimos e fizemos vários exemplos de gráficos e identificamos o 
domínio das funções, as assíntotas e, caso exista, o limite. E, com o 
GeoGebra, tudo isso fica mais rápido e prático, facilitando o alcance dos 
objetivos. Vale ressaltar que com os exemplos de gráficos, a 
aprendizagem do conteúdo é facilitada. (Alunos 11 e 16 – Avaliação da 
Atividade 8) 
 
Sim. A continuidade é um assunto bem interessante, pois graficamente 
fica evidente analisar o conceito de continuidade. (Aluno 8 – Avaliação 
da Atividade 10) 
 

 A manipulação dos gráficos, criando um ambiente de aprendizagem mais dinâmico 

(BAIRRAL, 2009; SANTOS, 2005; COSTA, 1997), em que o aluno possa verificar na 

prática o que está sendo trabalhado, também foi apontada pelos participantes como uma 

possibilidade oferecida pelo software para complementar as aulas:  

  

Sim. Com a atividade, podemos perceber com mais clareza o que pode 
ocorrer com os gráficos à medida que transformamos suas expressões. 
(Alunos 15 e 17 – Avaliação da Atividade 4) 
  
Sim, pois vimos na prática aquilo que o professor ministrou em aula 
teórica, como por exemplo, as características gráficas de uma função 
polinomial, o que acontece com o gráfico da função a medida que o 
expoente (par) vai aumentando ou diminuindo; pudemos ainda perceber 
as raízes da função pelo gráfico. Ainda, a atividade complementa muito 
com relação à multiplicidade das raízes das funções polinomiais, pois 
vimos vários gráficos de funções diferentes e pudemos compará-los. 
Vimos claramente que quando uma função possui raízes de 
multiplicidade par, a curva do gráfico bate e volta e, quando é impar, a 
curva atravessa o eixo x. (Aluno 11 – Avaliação da Atividade 6)  

 

A possibilidade de se criar um ambiente de discussões e conjecturas (VILLAREAL, 

1998) em que o aluno é mais autônomo (ALLEVATO, 2005) no processo de ensino e 
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aprendizagem foi destacada como um complemento do software para as aulas ministradas 

pelo professor em sala, nas quais prevalece, na maioria dos casos, o uso do lápis e papel:  

 

Sim, com ele foi possível abrir algumas discussões, pesquisar… Foi legal, 
pois a sala inteira teve as mesmas dúvidas e o importante é que 
conseguimos saná-las. (Aluno 4 – Avaliação da Atividade 6)   
 

Observamos ainda, analisando as respostas dadas pelos alunos, que muitos consideram 

importante para a aprendizagem a transição entre a “mídia” computador e as “mídias tradicionais” 

(lápis, caderno e quadro) (BORBA E PENTEADO, 2003):  

 

Sim, essa atividade foi, de todas, a que mais ajudou, pelo fato de envolver 
limite e de ter que trabalhar tanto com o software quanto fazendo cálculos 
no caderno. (Alunos 3 e 13 – Avaliação da Atividade 8)     

 

Podemos destacar que até mesmo os alunos que apresentaram dificuldades com o 

software, por não terem tanta habilidade com o uso do computador, consideraram que as 

atividades complementaram as aulas em sala, ajudando a esclarecer algumas dúvidas:  

 

De alguma forma sim. Ao decorrer da aula foram surgindo dúvidas e 
curiosidades, onde foram esclarecidas, no entanto tive algumas 
dificuldades com o software. (Alunos 10 e 16 – Avaliação da Atividade 
6)  

  

Na segunda questão do questionário de avaliação, objetivamos detectar em quais 

tópicos de cada atividade o uso do software contribuiu para a aprendizagem. Nas respostas, 

observamos que a visualização, a manipulação e a possibilidade de construir e simular um 

número maior de gráficos foram os pontos mais ressaltados pelos os alunos.  

Na Atividade 4 – Funções Exponenciais e Logarítmicas: Crescimento, 

Decrescimento e Funções Inversas – segundo os alunos, o software favoreceu a observação 

dos deslocamentos, verticais e horizontais, dos gráficos das Funções Exponenciais e 

Logarítmicas, possibilitando uma visualização mais dinâmica das alterações nos gráficos 

das funções, conforme modificavam suas expressões:  

 

Tipos de deslocamento dos gráficos. Porque à medida que modificamos 
suas expressões, já podemos ter a consciência das alterações que 
ocorrerão com o gráfico. (Alunos 15 e 17) 
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  A mudança do enfoque algébrico para o geométrico (PCNS, 2000; PONTE e 

CANVARRO, 1997) proporcionada pelo uso do GeoGebra no estudo das Funções Inversas 

também foi destacada pelos alunos:  

 

Graficamente. O software contribui bastante para identificar a função 
inversa, pois é evidente o que é uma função inversa, quando se identifica. 
(Alunos 12 e 14) 
 
Na parte de funções inversas, deu para ver claramente a diferença entre 
elas. (Alunos 4 e 9)     

 

 Outro aspecto levantado nas respostas foi a possibilidade de se verificarem alguns 

questionamentos que seriam difíceis de serem respondidos em sala de aula somente com o 

uso de lápis, papel, quadro e giz (MARIN, 2009). Esse aspecto foi destacado pelos alunos 

em relação ao ponto de interseção dos gráficos das Funções Inversas:  

   
A abordagem da análise gráfica com a ajuda do software abre novas 
possibilidades, como por exemplo, a observação do ponto de interseção 
de uma função exponencial e sua inversa. (aluno 2 e 16) 

   

Na Atividade 6 – Funções Polinomiais: Multiplicidade e Natureza das Raízes –    

percebemos nas respostas que o uso do software no estudo da natureza e multiplicidade das 

raízes, deslocando o enfoque geralmente algébrico para o geométrico, foi um dos pontos 

mais destacados:  

 

Multiplicidade das raízes reais, porque quando olhamos nos gráficos, já 
podemos identificar as raízes reais e dependendo do caso, se tem raízes 
complexas. (Alunos 15 e 17)  
 
Contribui para a visualização dos gráficos das funções, seus limites e 
principalmente o que acontece com as raízes da função. (Aluno 9) 
 
Identificar as raízes das funções polinomiais, pois pelo software é mais 
fácil verificar as raízes e quando essas têm multiplicidade maior do que 
um. (Alunos 8 e 13) 
 
Toda a matéria... o software contribui significativamente. Porém, ao 
observar no gráfico as multiplicidades ficou bem mais fácil identificá-las. 
(Aluno 14) 
 

O uso do software juntamente com o lápis e o papel, utilizados para fatorar os 

polinômios, também foi ressaltado pelos alunos como ponto relevante da atividade:  
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O conteúdo importante foi ver a multiplicidade das raízes. O uso do 
software junto com o caderno para fatorarmos polinômios também ajudou 
para compreendermos a natureza das raízes. (Alunos 10 e 16) 

  

Na Atividade 8 – Existência de Limites e Limites Laterais: Identificação Algébrica 

e Gráfica –  percebemos nas respostas que o uso do software contribuiu para todos os itens 

trabalhados. Os alunos destacaram que a utilização do seletor, dando maior dinamicidade 

(BAIRRAL, 2009; SANTOS, 2005; COSTA, 1997) ao estudo dos limites laterais e 

existência dos limites, foi um dos fatores que favoreceu a aprendizagem desses temas: 

 

Quando utilizamos o seletor, para verificar a existência dos limites 
quando 0䊻x , ±䌲䊻x , os limites laterais e as assíntotas. (Alunos 4 
e 13) 
 
O tópico que mais foi favorecido foi o de limites laterais, pois decorre da 
definição que limites laterais diferentes implicam na não existência de 
limites; também os limites tendendo a ∞± foi bem interessante. 
(Alunos 3 e 8) 

 

 Podemos destacar que o uso do recurso seletor propiciou um enfoque intuitivo no 

estudo dos limites (REIS, 2001), facilitando a percepção dos alunos em relação a conceitos 

básicos de limites, como limites laterais. Outro aspecto relatado pelos participantes da 

pesquisa foi a possibilidade de se estudar os limites por meio da representação gráfica das 

funções:  

 
Gráficos e a verificação dos limites, porque fez a gente captar com maior 
facilidade todo o conteúdo dado em sala de aula. (Aluno 7) 

  

 Na Atividade 9 – Limites Fundamentais, Infinitos e no Infinito: Assíntotas Verticais 

e Horizontais – os alunos destacaram os limites fundamentais como o tópico para cuja 

aprendizagem o uso do computador mais contribuiu. Cabe ressaltar que esse assunto ainda 

não tinha sido trabalhado em sala de aula; porém, observamos nas falas dos alunos que a 

verificação desses limites através de sua representação gráfica, deixando a demonstração 

formal desses valores para um segundo momento (REIS, 2001), trouxe contribuições para 

a aprendizagem:   

 

Verificação gráfica dos limites fundamentais, pois ajuda toda 
compreensão. (Alunos 1 e 7) 
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A demonstração dos limites fundamentais através da observação de 
gráficos com a ajuda do software é bem ilustrativa. (Aluno 2) 
 
Como não tínhamos visto os limites fundamentais este tópico foi bem 
interessante, e também porque estes valores são realmente os valores 
aproximados. (Alunos 3 e 8) 

 

A possibilidade de visualizar as assíntotas na tela do computador também foi mais 

um conceito para cuja aprendizagem o uso do software contribuiu:  

 

No tópico 9.2, a observação das assíntotas é facilitada pelo uso do 
software, contribuindo assim para um aprendizado do assunto. (Aluno 2)   

  

Na Atividade 10 –  Continuidade: Descontinuidades Removíveis e Não Removíveis –

percebemos que a dinamicidade propiciada pelo software, por meio da ferramenta do 

seletor, também contribuiu para o estudo dos tópicos propostos. Em geral, nas respostas 

dadas pelos alunos, a continuidade das funções foi citada como item para cujo estudo o uso 

do software mais colaborou:  

 

Com o seletor “passeando” em cima da função, fica muito fácil a 
visualização do ponto onde a função é descontínua. (Alunos 4 e 13) 
  
O tópico que o software foi útil foi a continuidade como um todo. Pois 
continuidade abrange vários conceitos de limites, de existência de limites 
e domínio da função. Portanto, a continuidade como um todo foi bem 
demonstrada pelo software, como também saber se as descontinuidades 
são removíveis ou não. (alunos 3 e 8) 

 

As descontinuidades removíveis e não removíveis também foram destacadas pelos 

alunos, sendo o enfoque gráfico favorecido pelo software ressaltado mais uma vez nas 

respostas:  

 

A possibilidade de remoção das continuidades, que é muito mais fácil 
através dos gráficos. (Aluno 2) 
 
Remoção das Descontinuidades e construção gráfica, pois pelo software 
vemos todos os detalhes dos gráficos. (Alunos 1 e 7) 

  

Na terceira e última questão do questionário, solicitamos aos alunos que 

participaram das atividades sugestões que pudessem melhorar tanto a atividade quanto a 

sua forma de aplicação. Na maioria das respostas, os alunos não sugeriram mudanças, mas 
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pontuaram alguns aspectos tais como a questão de as aulas em sala serem trabalhadas em 

conjunto com as aulas em laboratório, mostrando mais uma vez que o uso de TIC’s não 

substitui, apenas complementa as aulas “tradicionais”:       

 
Não precisa mudar nada, está legal desse jeito, está rendendo, há uma 
coerência muito boa entre sala de aula e laboratório. (Alunos 9 e 13 – 
Avaliação da Atividade 4) 
 
Não, as aulas foram ótimas e muito bem “proveitosas” pois tudo que é 
visto no laboratório é aplicado na sala de aula e vice-versa. (Alunos 4 e 
14 – Avaliação da Atividade 8) 
  
Não. As atividades só têm feito acrescentar as atividades feitas em sala de 
aula. (Alunos 3 e 8 – Avaliação da Atividade 6) 
 

 Também foram mencionadas as discussões ocorridas durante a aplicação das 

atividades, as quais foram propiciadas pelos questionamentos que levantamos na função de 

aplicadores e “intermediadores” (VALENTE, 1999) e pelas conjecturas levantadas pelos 

alunos durante as atividades:  

 

Não. O que achei interessante foram os debates gerados acerca das 
possibilidades do software na construção de gráficos com funções. 
(Aluno 16 – Avaliação da Atividade 9) 

 

 Outro ponto destacado como relevante em uma das respostas dadas diz respeito ao 

cuidado que o professor deverá ter de explicar aos alunos como se manejam os recursos e 

ferramentas do software para que estes não sejam um obstáculo a mais para aqueles que 

não tenham tanta habilidade com o uso do computador: 

 

O uso do software tem que ser explicado com detalhes, pois possui 
algumas particularidades que complicam um pouco a sua utilização. 
(Aluno 2 – Avaliação da Atividade 4) 

 

Em algumas respostas e também durante a aplicação das atividades, percebemos o 

interesse dos alunos em continuar com a realização de atividades em laboratório no 

semestre letivo seguinte, provavelmente na disciplina “Cálculo I”:       

 

Agora, no final da última atividade, tendo avaliado todas as outras, temos 
uma sugestão que vocês continuem desenvolvendo estas atividades no 
período que vem. Porém temos somente que agradecer a vocês que 
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elaboraram estas atividades para nós. (Alunos 3 e 8 – Avaliação da 
Atividade 10) 

   

 Percebemos nessas respostas o poder atrativo e motivador que o computador exerce 

sobre os alunos (PONTE e CANAVARRO, 1997; OLIVERIA et al, 2004; BAIRRAL, 

2009). Observamos também que o uso do software instiga os alunos a buscarem por mais 

conhecimentos.  

 

5.3. Analisando os Questionários Inicial e Final 

 

 No início e no final do semestre letivo, foi solicitado aos alunos participantes da 

pesquisa que respondessem a um Questionário Inicial (no mês de agosto de 2009) e a um 

Questionário Final (no mês de dezembro de 2009). Como apresentado no capítulo anterior, 

esses questionários continham três perguntas, respondidas individualmente, que foram 

feitas com o intuito de identificar as concepções dos participantes a respeito da utilização 

de TIC’s no ensino de Matemática, em especial no ensino dos conceitos que seriam 

trabalhados na disciplina. Decidimos analisar em conjunto esses questionários como forma 

de comparar algumas respostas fornecidas antes e após a realização das atividades. 

As duas primeiras perguntas formuladas em ambos os questionários foram muito 

parecidas, o que foi feito propositalmente para que pudéssemos analisar se houve mudança 

na opinião dos alunos após a aplicação das atividades. A primeira pergunta de cada 

questionário teve como objetivo identificar as concepções dos alunos a respeito da 

importância ou não do uso de TIC’s para aprendizagem de Matemática. A segunda 

pergunta objetivou, no Questionário Inicial, destacar quais seriam, na opinião dos 

participantes, os tópicos do conteúdo de Matemática para cuja aprendizagem a utilização 

das TIC´s mais poderia contribuir. Já no Questionário Final, objetivou identificar a 

contribuição das TIC´s mais especificamente no estudo de Introdução ao Cálculo. 

 A terceira questão do Questionário Inicial teve como objetivo identificar se os 

alunos se sentiam preparados para utilizar o computador no estudo de Cálculo. Já a terceira 

questão do Questionário Final objetivou identificar de que forma as atividades realizadas 

contribuíram para que os alunos se sentissem mais preparados para utilizar o computador 

no estudo de Cálculo. 

 Analisaremos a seguir as respostas dadas pelos participantes da pesquisa, buscando 

fazer um paralelo entre suas concepções anteriores e posteriores à aplicação das atividades. 
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 Em relação às concepções dos alunos sobre a importância da utilização de TIC’s na 

aprendizagem de Matemática, estes foram unânimes, tanto nas respostas dadas no 

Questionário Inicial quanto no Questionário Final, em afirmar que as tecnologias são de 

grande valia no ensino de Matemática por facilitar a visualização, oportunizando-lhes 

testar na tela do computador suas conjecturas, na perspectiva de Gravina e Santrarosa 

(1998) e Almeida (2000):  

 

Sim, pois se torna um aprendizado não só visual, mas também de contato. 
Além de ilustrar mais na prática as aulas, sem fugir do conteúdo. As aulas 
com o uso dessas tecnologias se tornam mais interessantes. (Aluno 8 – 
Questionário Inicial) 
 
Sim, as Tecnologias Informacionais e Comunicacionais colaboram com 
aprendizagem de Matemática pois facilitam a visualização dos problemas 
propostos facilitando assim que se encontre, de uma maneira mais 
compreensível, as possíveis soluções. (Aluno 2 – Questionário Inicial) 
 
Sim, a utilização de TIC torna muito mais fácil a observação das aulas 
ministradas por tornar o assunto abordado mais atrativo através das 
observações feitas. (Aluno 2 – Questionário Final) 

  

O poder atrativo da utilização de TIC’s no ensino de Matemática também foi 

destacado pelos alunos como um aspecto relevante:  

 

O uso de tecnologia para o ensino da Matemática pode ser muito 
produtivo, pois o método tradicional muitas vezes não consegue despertar 
a atenção e o interesse dos alunos. (Aluno 7 – Questionário Inicial) 
 
O uso de Tecnologias Informacionais e Comunicacionais apresenta uma 
outra perspectiva do conteúdo ensinado em sala de aula. O uso do 
software nesta disciplina simplificou o aprendizado, despertou mais 
interesse dos alunos e principalmente, a participação de todos. (Aluno 7 – 
Questionário Final) 

 

 É interessante notar que, além do aspecto motivador (PONTE e CANAVARRO, 

1997; OLIVERIA et al, 2004; BAIRRAL, 2009), os alunos destacam também que a 

utilização de TIC’s traz uma nova maneira de apresentar o conhecimento, “provocando um 

redimensionamento dos conceitos já conhecidos” (VALENTE, 1999). 

   

 Sobre quais tópicos do conteúdo de Matemática em que a utilização de TIC`s 

poderia contribuir para a aprendizagem, inicialmente foram citados o estudo de Funções, o 
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estudo de Geometria e de Trigonometria, destacando-se mais uma vez a possibilidade de 

visualização do computador como um fator favorável em relação às aulas em sala:  

 

Em tópicos que apresentem uma maior carga de trabalho com gráficos e 
formas geométricas, justamente devido à facilidade de visualização dos 
mesmos. (Aluno 2 – Questionário Inicial) 
 
Os softwares educacionais podem ajudar muito na aprendizagem de 
funções (ajudar na visualização de gráficos) e principalmente na 
geometria. (Aluno 7 – Questionário Inicial) 

   

 Nas respostas dadas no Questionário Final, aplicado após a realização das 

atividades, os alunos destacaram a visualização, a possibilidade de manipulação, a rapidez 

e perfeição dos gráficos como pontos relevantes das atividades com o uso do software. 

Porém, a grande maioria das respostas destacou o estudo de limites como um dos tópicos 

para os quais uso do computador mais contribuiu para a aprendizagem:  

 

Nossa! Limite, com certeza. Porque limite é meio complicado ficar 
tentando visualizar mentalmente, e no GeoGebra você vê o limite. (Aluno 
3 – Questionário Final)   
  
Em particular, as funções foram legais de se ver, e também os limites, 
pois uma versão gráfica, vista no GeoGebra facilita a absorção do 
assunto. (Aluno 8 – Questionário Final)   

  

 Outro aspecto relevante destacado pelos alunos foi a forma como as atividades 

realizadas com a utilização de TIC’s foram aplicadas, destacando-se a interação entre as 

aulas no laboratório e em sala de aula. Esse fato nos leva à questão da formação e da 

postura do professor (VALENTE, 1999):      

 

Conheço só o Geogebra, gostei muito da parte das funções, os gráficos 
ficam perfeitos. Eu gostei muito mais dessas aulas de cálculo do que as 
que eu tive semestre passado. A integração da sala de aula com o uso de 
tecnologias precisa ser muito bem preparada para surtir efeito. (Aluno 4 – 
Questionário Final) 

 

 Finalmente, à questão do Questionário Inicial na qual se perguntava aos alunos se 

estes se sentiam preparados para utilizar o computador no estudo de Cálculo, todos os 

alunos responderam que tinham interesse em utilizar TIC’s de alguma forma no ensino de 
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Matemática. Contudo, alguns se mostravam receosos por nunca terem utilizado essa 

ferramenta e por não terem tanta habilidade com o computador.   

Já nas respostas dadas no Questionário Final, os alunos afirmaram que a 

implementação das atividades foi importante não só para a aprendizagem dos tópicos 

trabalhados, mas também para que se sentissem mais seguros ao utilizar o computador na 

aprendizagem de cálculo e de Matemática, de uma maneira geral:  

 

Como um todo, agora me sinto preparada para utilizar as TIC`s. Ao 
contrário do que tinha respondido no questionário inicial, tenho mais 
domínio do programa e sua utilização e também consigo analisar melhor 
tanto as funções quanto os limites, ou o que dirá “qualquer” outro assunto 
relacionado à Matemática. (Aluno 8 – Questionário Final)  

 

Se levarmos em consideração que os alunos participantes da pesquisa serão futuros 

professores, esse fato remete-nos à questão da formação do professor de Matemática 

(VALENTE, 1999; OLIVERIA et al, 2004), que deve propiciar não só a aprendizagem das 

técnicas computacionais como também discussões das mudanças decorrentes em sala de 

aula com a presença das TIC’s (BUSTAMANTE, 1996; VALENTE, 1999).    

 

5.4. A Questão da Avaliação 

 

 Decidimos incluir a questão da avaliação neste capítulo, não com o intuito de 

analisar e/ou inferir a respeito dos resultados, na mesma medida que o fizemos com os 

instrumentos de coleta de dados descritos e analisados anteriormente. Entretanto, como a 

realização das atividades correspondeu a um terço da carga horária de toda a disciplina, 

entendemos por bem destacarmos que a avaliação formal da disciplina foi feita a partir de 

dois instrumentos: provas (elaboradas em conjunto pelo professor e pelo pesquisador) e 

atividades (descritas anteriormente).  

 

Foram distribuídos 30 pontos, ao longo do semestre letivo, da seguinte forma:  

 

1. 1ª Prova (Valor: 10,0): Funções (com exceção de Polinomiais e Racionais), 

aplicada no meio do semestre letivo; 
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2. 2ª Prova (Valor: 10,0): Funções Polinomiais e Racionais, Limites e 

Continuidade, aplicada ao final do semestre letivo; 

 

3. Atividades (Valor: 10,0): Participação na realização de cada uma das 10 

atividades exploratórias no Laboratório de Informática. 

 

Como a nota mínima para aprovação estabelecida pela UFOP é 60 %, apenas um 

aluno não foi aprovado diretamente, havendo a necessidade de aplicação da Prova Final 

(Valor: 10,0), versando sobre todo o conteúdo estudado.  

A 1ª Prova foi subdividida em duas partes, cada uma contendo 3 questões dentre as 

quais os alunos deveriam escolher 2 para resolver. A 1ª Parte – Análise Algébrica – 

continha questões tradicionais de Funções, como identificação de elementos, esboço de 

gráficos, verificação de propriedades e ainda o cálculo “intuitivo” de alguns limites. Já a 2ª 

Parte – Análise Gráfica – continha questões com gráficos construídos no GeoGebra, a 

partir dos quais se solicitava a identificação de propriedades fundamentais das funções, nos 

mesmos moldes das atividades realizadas no laboratório de informática.  

A 2ª Prova também foi subdividida em duas partes, dentre as quais os alunos 

deveriam escolher 2 para resolver. A 1ª Parte – Análise Algébrica – continha questões 

tradicionais de Limites e Continuidade como o cálculo algébrico-gráfico de limites e a 

determinação das condições de continuidade de funções.  Já a 2ª Parte – Análise Gráfica – 

continha questões com gráficos construídos no GeoGebra, a partir dos quais se solicitava a 

identificação de propriedades de limites e continuidade de funções, nos mesmos moldes 

das atividades realizadas no laboratório de informática.         

A Prova Final seguiu a mesma estruturação das provas parciais, mesclando os seus 

conteúdos.        

 Essas provas encontram-se, na íntegra, nos apêndices.  

Apresentamos os resultados abaixo, descrito sob a forma de um quadro contendo 

tanto as notas das provas como também as notas das atividades e a média final. 

Observamos que a nota das atividades aumentou a média final de 13 alunos, 

diminuiu a média de 2 alunos e não alterou a média final de 1 deles. Outra observação 

interessante é que, sem considerar as notas das atividades, ainda assim 14 alunos teriam 

sido aprovados diretamente, tendo realizado a Prova Final apenas os alunos de números 3 

(que não realizou a 2ª Prova) e 14 (cuja média das duas provas foi inferior a 6,0).  
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Quadro 1: .otas das Provas, Atividades e Média Final 

* Na realidade, o aluno não realizou a 2ª Prova. Essas notas são referentes à Prova Final, 

que substituiu a 2ª Prova.  

 

Ainda que não seja nosso objetivo obter uma análise detalhada dos resultados das 

avaliações, podemos perceber por meio das informações do quadro que, ao longo do 

semestre letivo, houve praticamente uma manutenção na média dos alunos, referente à 1ª 

Parte – Análise Algébrica – cujo aproveitamento na 1ª Prova foi de 66% e na 2ª Prova, de 

64%. Entretanto, houve um aumento considerável na média dos alunos referente à 2ª Parte 

– Análise Gráfica – cujo aproveitamento na 1ª Prova foi de 70% e na 2ª Prova, de 80%.  

Em nosso entendimento, esse resultado parece ter relação direta com o fato da 2ª 

parte, em cada uma das provas, conter questões com gráficos construídos no GeoGebra, a 

partir dos quais se solicitava a identificação de propriedades das funções, de seus limites e 

continuidade, nos mesmos moldes das atividades realizadas no laboratório de informática. 

Caminhamos agora para a conclusão de nosso trabalho, apresentando algumas 

considerações com base nos dados até aqui apresentados e analisados. 

 

 

 

Aluno 
(.o)   

1ª Parte 
1ª Prova 

2ª Parte 
1ª Prova 

Total 
1ª Prova 

1ª Parte 
2ª Prova 

2ª Parte 
2ª Prova 

Total 
2ª Prova 

Total 
Atividades 

Média 
Final 

1 3,5 3,0 6,5 4,0 5,0 9,0 9,0 8,2 
2 4,0 5,0 9,0 4,5 4,5 9,0 10,0 9,3 
3 4,0 4,0 8,0 3,0* 5,0* 8,0* 8,0 8,0 
4 4,0 3,5 7,5 2,5 4,0 6,5 10,0 8,0 
5 3,0 3,5 6,5 3,0 4,5 7,5 10,0 8,0 
6 3,5 4,0 7,5 3,0 5,0 8,0 7,0 7,5 
7 2,5 3,5 6,0 3,0 4,0 7,0 9,0 7,3 
8 3,5 3,0 6,5 3,5 3,5 7,0 10,0 7,8 
9 3,0 1,0 4,0 4,5 5,0 9,5 9,0 7,5 

10 3,5 3,0 6,5 1,5 4,0 5,5 9,0 7,0 
11 1,5 3,0 4,5 3,5 4,5 8,0 9,0 7,2 
12 3,0 4,0 7,0 3,5 3,5 7,0 10,0 8,0 
13 2,5 3,5 6,0 4,5 3,5 8,0 10,0 8,0 
14 3,0 3,0 6,0 1,5 3,0 4,5 10,0 6,8 
15 4,0 4,5 8,5 5,0 5,0 10,0 7,0 8,5 
16 3,5 5,0 8,5 4,0 5,0 9,0 10,0 9,2 

Média 3,3 3,5 6,8 3,2 4,0 7,2 9,2 7,9 
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CO.SIDERAÇÕES FI.AIS 

 

“Para o bem ou para o mal, o homem é um espírito criativo livre. 

Isto produz o estranho mundo em que vivemos, um mundo de 

criação contínua e, portanto, mudanças e inseguranças 

contínuas”. 

Joyce Cary  

 

Em nossa pesquisa teórico-bibliográfica, buscamos um diálogo entre pesquisadores 

de Tecnologias Informacionais e Comunicacionais na Educação Matemática e  

pesquisadores da Educação Matemática no Ensino Superior, tentando refletir sobre a 

utilização de TIC’s no ensino de Cálculo, na perspectiva de responder a nossa questão de 

investigação que impulsionou o presente estudo: 

 

Como a utilização de Tecnologias Informacionais e Comunicacionais  

pode contribuir / redirecionar o ensino de Funções, Limites e Continuidade  

em disciplinas de Introdução ao Cálculo? 

 

Após a realização de nossa pesquisa de campo, acreditamos ser possível descrever / 

explicitar um conjunto de respostas para essa questão, agrupadas em categorias de análise, 

o que passamos a fazer neste momento, à guisa de conclusão da pesquisa.  

No início do semestre letivo, a grande maioria dos alunos demonstrou não possuir 

nenhum tipo de experiência com utilização de TIC’s no estudo de Matemática. Ainda 

assim, possuíam uma expectativa positiva sobre a possibilidade de utilizá-las no ensino de 

Cálculo. Após a realização de cada atividade, os alunos puderam posicionar-se / expressar-

se a respeito das contribuições das atividades exploratórias realizadas no laboratório para a 

aprendizagem do conteúdo abordado.  

A partir dos posicionamentos / expressões dos alunos e também com base em 

nossas observações / reflexões, acreditamos que as principais contribuições da utilização 

de TIC’s para um redirecionamento do ensino de Funções, Limites e Continuidade em 

disciplinas de introdução ao Cálculo foram: 
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1. A possibilidade de visualização de algumas propriedades que, tradicionalmente, são 

manipuladas apenas algebricamente, como nos casos das alterações gráficas das funções 

exponenciais e logarítmicas e da multiplicidade e natureza das raízes das funções 

polinomiais; 

 

2. A abertura para conjecturas a partir de gráficos que geram questionamentos 

interessantes para a sala de aula, como nos casos das funções inversas e das funções 

polinomiais; 

 

3. O ambiente dinâmico propiciado pelo software que contrasta com os modelos 

geralmente estáticos apresentados nos livros didáticos, como nos casos da utilização de 

seletores na existência dos limites laterais e nas condições de continuidade; 

 

4. A abordagem intuitiva de alguns conceitos que tradicionalmente são explorados 

inicialmente de uma maneira mais formal, como nos casos dos limites fundamentais e das 

descontinuidades removíveis e não removíveis; 

 

5. A mudança de postura dos alunos, que passaram a demonstrar uma atitude mais ativa e 

questionadora, tanto na realização das atividades no laboratório quanto na participação em 

sala de aula.   

      

 Passaremos, agora a dissertar um pouco sobre cada uma destas categorias, 

buscando conexões com nosso referencial teórico-bibliográfico. 

 

1. A possibilidade de visualização de propriedades 

 

 Algumas propriedades de Funções como, por exemplo, os deslocamentos 

horizontais e verticais, são tradicionalmente trabalhadas dentro de uma abordagem que 

privilegia a associação de gráficos a regras algébricas sem, entretanto, possibilitar aos 

alunos uma interpretação dessas regras ou das ideias trazidas pelas propriedades.  

 A visualização como “processo de criação, interpretação e registro de ideias e 

imagens” (FROTA e COUY, 2009), proporcionada pelo software, não só desencadeou 

novas ideias e imagens – como no caso da composição das Funções Exponenciais e 



93 
 

 

Logarítmicas – como também contribuiu para o entendimento de conceitos importantes, 

como no caso da natureza e multiplicidade das raízes das funções polinomiais.      

 Acreditamos, portanto, como Allevato (2007), que a abordagem visual de um 

conceito em Matemática “pode ser considerada como um elemento que caracteriza um 

novo estilo de construção do conhecimento”. 

 

2. A abertura para conjecturas a partir de gráficos 

 

Muitos gráficos de funções podem gerar discussões importantes para o 

desenvolvimento de certos conteúdos do Cálculo. Entretanto, na sala de aula, 

tradicionalmente não há muito espaço para se abrirem debates a respeito de alguns 

questionamentos que venham a surgir, devido à pressão do tempo e do cumprimento do 

conteúdo programático.  

Com a utilização do software, foi possível aos alunos a formulação de conjecturas 

como, por exemplo, o ponto de interseção entre os gráficos das Funções Exponenciais e 

Logarítmicas, vistas como Funções Inversas, e o gráfico das Funções Polinomiais do tipo 

xn (com n par).  Na perspectiva de Oliveira et al (2004), isso refletiu uma maior motivação 

dos alunos, que passaram a “criar novas situações de aprendizagem privilegiadas pela 

utilização da tecnologia”.  

Acreditamos, portanto, que as conjecturas formuladas pelos alunos, bem como sua 

verificação e validação, constituíram uma situação que pode ser qualificada como “fazer 

Matemática” (GRAVINA e SANTAROSA,1998). 

 

3. O ambiente dinâmico propiciado pelo software 

 

O uso do recurso do seletor nas atividades contribuiu para seu caráter 

“exploratório”, pois a partir dos objetivos específicos traçados os alunos puderam 

movimentar pontos sobre os gráficos de funções e observar, por exemplo, as relações de 

vizinhança de certo ponto e os limites laterais da função naquele ponto.  

Destaque-se ainda a possibilidade de “interagir e modificar as características” 

(BAIRRAL, 2009), como no caso das condições de continuidade. Nesse caso, a partir da 

interação e da modificação, os alunos puderam inferir quais seriam as condições para que 
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uma função fosse continua em um ponto, ressignificando assim uma importante 

propriedade / definição das funções ao se tratar de Cálculo.  

Acreditamos, portanto, como Lima (2009), que no ensino de funções a utilização de 

softwares “facilita a construção de vários gráficos e viabiliza a investigação das 

características de uma dada função”, o que constitui um ambiente de construção dinâmica 

do conhecimento.        

 

4. A abordagem intuitiva de alguns conceitos 

 

Na sala de aula tradicional do Cálculo, observamos que certos conceitos permitem 

uma abordagem inicial a partir de exemplos, contraexemplos e questionamentos que 

apelam para a intuição dos alunos para somente depois buscar-se uma abordagem mais 

formalizada, a partir de definições, propriedades e demonstrações. 

Entretanto, outros conceitos já são trabalhados a partir de uma abordagem inicial já 

mais formalizada, não permitindo um trabalho inicial mais intuitivo, como no caso dos 

limites fundamentais, em geral apresentados e demonstrados e, no caso dos tipos de 

descontinuidades, geralmente definidos e exemplificados. Nossa experiência mostrou que, 

mesmo no caso destes conceitos, a presença das TIC’s viabilizou uma mudança em sua 

abordagem, “valorizando os aspectos intuitivos na sua construção e na respectiva 

formalização” (PONTE e CANAVARRO, 1997).  

Acreditamos, portanto, como Reis (2001), que a transposição entre a abordagem 

intuitiva para a abordagem formal deve ser feita explorando-se os conceitos de uma 

maneira múltipla e flexível, de tal forma que estes sejam “intuitivamente significativos e 

compreensíveis, recebendo a seguir um tratamento de validação e demonstração 

compatível com o contexto de ensino”.  

 

5. A mudança de postura dos alunos     

 

Vale destacar que, durante a implementação das atividades, houve uma mudança 

considerável na postura dos alunos no laboratório, ocorrendo uma participação mais “ativa, 

autônoma e crítica” (SALVADOR e COSTA, 2004).  

Observamos que isto foi natural, na medida em que os alunos foram-se 

familiarizando com o software e suas potencialidades (VILLAREAL, 1999). O fato é que 
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essa mudança na postura dos alunos refletiu-se na sala de aula também, na qual 

observamos, com o desenvolvimento do conteúdo, uma atitude questionadora e reflexiva 

contrastante com a posição passiva inicialmente assumida pelos alunos.  

Acreditamos, portando, que após a realização de todas as atividades, houve uma 

mudança significativa nas concepções dos alunos a respeito da utilização de TIC’s no 

ensino de Matemática, o que esperamos se reflita em sua futura prática pedagógica.  

 

Portanto, a partir de nossa pesquisa, acreditamos que o ensino de Funções, Limites 

e Continuidade em ambientes informatizados pode contribuir para um “repensar” do 

ensino de Cálculo e, assim, para um “redirecionar” da própria prática pedagógica de um 

Professor de Matemática, com flexibilidade de abordagens didáticas e multiplicidade de 

conhecimentos específicos, pedagógicos e curriculares. 

Entretanto, para que isso seja possível, é necessário que, com a presença das TIC’s 

no ambiente de sala de aula, o professor tenha uma postura de “mediador” em substituição 

à atitude de “entregador” de informações aos alunos (VALENTE, 1999), levantando 

questionamentos e instigando os alunos a refletirem e levantarem conjecturas, a fim de se 

tornarem mais ativos na construção de seu conhecimento.  

Finalmente, apontamos para a possibilidade de novas pesquisas a partir deste 

estudo. Um foco interessante é a questão da “aprendizagem” de conceitos do Cálculo a 

partir da utilização de TIC’s. Acreditamos que, nesse caso, seria necessária uma 

metodologia de pesquisa diferenciada que, certamente, demandará um tempo maior de 

pesquisa de campo e observações das interações em sala de aula e laboratório.  
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APÊ.DICE A: ATIVIDADES 
 

Universidade Federal de Ouro Preto 
   Departamento de Matemática / ICEB 

 
 

MTM 139 - I.TRODUÇÃO AO CÁLCULO / 2009-2 

 

Projeto: Ensino de Funções, Limites e Continuidade em Ambientes Educacionais 

Informatizados: Uma proposta para cursos de Introdução ao Cálculo 

 
Professores: Frederico da Silva Reis e Davis Oliveira Alves 

 
ATIVIDADE 1: FU.ÇÕES EM GERAL 

 

1.1. Objetivo: Identificar o Domínio das funções algébrica e graficamente.  

 

a) 2x)x(f =   

b) 
x

1
)x(f =  

c) x)x(f =  

d) 
4 -x

1
)x(f

2
=  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”; 

2) O que você observa em relação aos valores de x  para os quais a função está 

definida? 

3) Determine o Domínio da função algebricamente e compare com o gráfico obtido; 

4) Repita o procedimento para os demais itens.  
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Utilizando o seletor:  

 

Faça o gráfico da função 
x

1
)x(f = ; crie um seletor “a” e digite no campo de entrada um 

ponto A=(a,f(a)) sobre o gráfico da função. Movimente o seletor e observe as coordenadas 

do ponto tanto no gráfico quanto na janela de álgebra, tentando identificar o conjunto 

domínio da função representada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. zObjetivo: Identificar a Imagem das funções algébrica e graficamente. 

 

a) 1x2)x(f +=  

b) 2x)x(f −=  

c) 
2x

1
)x(f =  

d) x)x(f =  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”; 

2) O que você observa em relação aos valores de y que são imagem de algum valor de x? 

3) Determine a Imagem da função algebricamente e compare com o gráfico obtido; 

4) Repita o procedimento para os demais itens.  
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Utilizando o seletor:  

 

Faça o gráfico da função x)x(f = ; crie um seletor “a” e digite no campo de entrada um 

ponto A=(a,f(a)) sobre o gráfico da função. Movimente o seletor e observe as coordenadas 

do ponto tanto no gráfico quanto na janela de álgebra, tentando identificar o conjunto 

imagem da função representada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Objetivo: Caracterizar graficamente as Funções Pares e Ímpares. 

 

a) x2)x(f =  

b) 2x3)x(f =  

c) 3x)x(f =  

d) x)x(f =  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”; 

2) Você observa algum tipo de simetria no gráfico obtido?  

3) Anote os valores de )2(),2(),1(),1( −− ffff  e, a partir deles, classifique as funções 

em pares ou ímpares; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 
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Utilizando o seletor:  

 

a) Faça o gráfico da função x)x(f = ; crie um seletor “a” e um seletor “b” e faça dois 

pontos A=(a,f(a)) e B=(b,f(b)). Movimente os seletores e observe, tanto no gráfico quanto 

na janela de álgebra, as coordenadas dos pontos, os valores de f(x), de f(– x) e a simetria 

existente no gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Faça o gráfico da função 3=)( xxf ; crie um seletor “a” e um seletor “b” e faça dois 

pontos A=(a,f(a)) e B=(b,f(b)). Movimente os seletores e observe, tanto no gráfico quanto 

na janela de álgebra, as coordenadas dos pontos, os valores de f(x), de f(– x) e a simetria 

existente no gráfico. 
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Universidade Federal de Ouro Preto 

Departamento de Matemática / ICEB 
 

 

MTM 139 - I.TRODUÇÃO AO CÁLCULO / 2009-2 

 

Projeto: Ensino de Funções, Limites e Continuidade em Ambientes Educacionais 

Informatizados: Uma proposta para cursos de Introdução ao Cálculo 

 
Professores: Frederico da Silva Reis e Davis Oliveira Alves 

 
ATIVIDADE 2: FU.ÇÕES DO 1º E 2º GRAU 

 

2.1. Objetivo: Interpretar graficamente os coeficientes e reconhecer as principais 

propriedades das Funções do 1º grau. 

 

a) 1x3)x(f +=  

b) x2)x(f =  

c) 2x)x(f +−=  

d) 5x3)x(f −−=  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça os gráficos de todas as funções em uma só tela; 

2) Que característica comum você observa em relação ao coeficiente “a”? 

3) Que propriedade gráfica possui o coeficiente “b”? 

4) Tente generalizar a discussão sobre o gráfico da função f(x) = ax + b. 
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Utilizando o seletor:  

 

Crie seletores “a” e “b” e no campo de entrada escreva a função bxaxf +*=)( .  

Movimente os seletores verificando as relações dos coeficientes a e b com o gráfico da 

função. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Objetivo: Interpretar graficamente os coeficientes e reconhecer as principais 

propriedades das Funções do 2º grau. 

 

a) 6xx)x(f 2 −−=  

b) 9x6x)x(f 2 +−=  

c) 4x5x)x(f 2 −+−=  

d) 1x)x(f 2 −−=  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça os gráficos de todas as funções em uma só tela; 

2)  Que característica comum você observa em relação ao coeficiente de “a”? 

3) Que propriedade gráfica possui o coeficiente “c”? 

4) Que propriedade gráfica possui o coeficiente de “b”?  
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Utilizando o seletor:  

 
Crie seletores “a”, “b” e “c” e, no campo de entrada, escreva a função 

cxbxaxf +*+*=)( 2 . Movimente os seletores verificando as relações dos coeficientes 

a, b e c com o gráfico da função. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Objetivo: Identificar graficamente as regiões de crescimento e decrescimento e os 

pontos de máximo de mínimo locais e globais. 

 

a) 1x2)x(f +=  

b) 1x)x(f 2 +=  

c) x9x)x(f 3 −=  

d) 24 x4x)x(f −=  

 
Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”; 

2) Identifique os intervalos nos quais a função é crescente e decrescente; 

3) Identifique os pontos de máximo e mínimo da função, classificando-os em locais ou 

globais;  

4) Repita o procedimento para os demais itens. 
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Utilizando o seletor:  

 

Faça o gráfico da função x9x)x(f 3 −= ; crie um seletor “a” e digite no campo de entrada 

um ponto A=(a,f(a)) sobre o gráfico da função. Movimente o seletor observando, tanto no 

gráfico quanto na janela de álgebra, a relação entre os valores de x e y e os intervalos onde 

a função é crescente ou decrescente. Observe também os valores de máximo e mínimo da 

função. (Sugestão: aumente o intervalo de variação do seletor)   
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                     Universidade Federal de Ouro Preto 
                        Departamento de Matemática / ICEB 

 
 

MTM 139 - I.TRODUÇÃO AO CÁLCULO / 2009-2 

 

Projeto: Ensino de Funções, Limites e Continuidade em Ambientes Educacionais 

Informatizados: Uma proposta para cursos de Introdução ao Cálculo 

 
Professores: Frederico da Silva Reis e Davis Oliveira Alves 

 
ATIVIDADE 3: FU.ÇÕES MODULARES 

 

3.1. Objetivo: Identificar as transformações gráficas em Funções do 1º grau. 

 

a) 1x)x(f +=  

b) 1x)x(f −=  

c) 1x)x(f +=  

d) 1x)x(f −=  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico da função x)x(f =  

2) Faça, na mesma tela, os gráficos dos itens “a” e “b” e observe a diferença entre eles; 

3) Determine a imagem dessas funções e compare com a função x)x(f = .  

4) Repita o procedimento para os gráficos “c” e “d”. 

 



109 
 

 

Utilizando o seletor:  

 

a) Crie um seletor “a” e construa o gráfico da função axxf +=)( . Movimente o seletor e 

verifique as mudanças no gráfico da função.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Crie um seletor “a” e construa o gráfico da função axxf +=)( . Movimente o seletor e 

verifique as mudanças no gráfico da função.  
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3.2. Objetivo : Identificar as transformações gráficas em Funções do 2º grau. 

 

a) 2x)x(f =  

b) 2x)x(f −=   

c) 4x)x(f 2 −=  

d) 5x4x)x(f 2 −+−=  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico da função do item “a” sem o módulo; 

2) Faça, agora, o gráfico do item “a” (com o módulo) e compare com o gráfico obtido 

anteriormente; 

3) Determine geometricamente e algebricamente a imagem da função; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 

 
Utilizando o seletor:  

 
Crie seletores “a”, “b” e “c” e, no campo de entrada, escreva a função 

cxbxaxf +*+*=)( 2 .  Movimente os seletores verificando as mudanças que ocorrem 

no gráfico da função. 
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3.3. Objetivo: Caracterizar algébrica e graficamente as funções definidas por mais de 
uma sentença.  
 

a) x)x(f −=  

b) 1x)x(f 2 −=  

c) 




≥+

<+
=

0xse1x

0xse,1x2
)x(f

2
                         

d) 










≥

<<

≤

=

4xse,2

4x1se,x

xse,x

)x(f

3 1

                   

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”; 

2) Determine geometricamente e algebricamente o domínio da função; 

3) Determine geometricamente e algebricamente a imagem da função; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 

 

Utilizando o seletor: 

  

Faça o gráfico da função 




≥+

<+
=

0xse1x

0xse,1x2
)x(f

2
; crie um seletor “a” e digite no campo de 

entrada um ponto A=(a,f(a)) sobre o gráfico da função. Movimente o seletor e observe as 

coordenadas do ponto tanto no gráfico quanto na janela de álgebra tentando identificar os 

conjuntos domínio e imagem da função representada. 
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ATIVIDADE 4: FU.ÇÕES EXPO.E.CIAIS E LOGARÍTMICAS 

 

4.1. Objetivo: Identificar graficamente as principais propriedades das Funções 

Exponenciais. 

 

a) x3)x(f =  

b) 
x

3

1
)x(f 







=  

c) 1xe)x(f −=  

d) 12.3)x(f x += −  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça os gráficos dos itens “a” e “b” e identifique se as funções são crescentes ou 

decrescentes, relacionando tal classificação com a base das funções; 

2) Determine o Domínio e a Imagem das funções e identifique possíveis assíntotas 

horizontais e/ou verticais; 

3) Faça o gráfico da função xexf =)(  e, na mesma tela, faça o gráfico do item “c”, 

verificando o tipo de deslocamento gráfico ocorrido; 

4) Faça o gráfico da função xxf −= 2)(  e, na mesma tela, faça o gráfico do item “d”, 

verificando o tipo de deslocamento gráfico ocorrido. 
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Utilizando o seletor:  

 

a) Crie um seletor “b” e digite no campo de entrada a função f(x) = 2x+b. Movimente o 

seletor e observe as mudanças no gráfico da função representada. Observe qual será o 

conjunto imagem da função. A função tem assíntota?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

b) Crie um seletor “b” e digite no campo de entrada a função f(x) = 2x+b. Movimente o 

seletor e observe as mudanças no gráfico da função representada.  
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4.2. Objetivo: Identificar graficamente as principais propriedades das Funções Logarítmicas. 
 

a) x
3log)x(f =  

b) x

3

1log)x(f =  

c) )1xlog()x(f +=  

d) 1)xlog()x(f +=  

 

Sequência de Aplicação: 

  

1) Faça os gráficos dos itens “a” e “b” e identifique se as funções são crescentes ou 

decrescentes, relacionando tal classificação com a base das funções; 

2) Determine o Domínio e a Imagem das funções e identifique possíveis assíntotas 

horizontais e/ou verticais; 

3) Faça o gráfico da função xlog)x(f =  e, na mesma tela, faça o gráfico do item “c”, 

verificando o tipo de deslocamento gráfico ocorrido; 

4) Faça o gráfico da função xlog)x(f =  e, na mesma tela, faça o gráfico do item 

“d”, verificando o tipo de deslocamento gráfico ocorrido. 

 

Utilizando o seletor:  

 

a) Crie um seletor “b” e digite no campo de entrada a função bxxf +)log(=)( . 

Movimente o seletor e observe as mudanças no gráfico da função.  
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b) Crie um seletor “b” e digite no campo de entrada a função )+log(=)( bxxf . 

Movimente o seletor e observe as mudanças no gráfico da função.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Objetivo: Caracterizar algébrica e graficamente as Funções Inversas. 

 
a) x

4

1log)x(f =  

b) 
x

4

1
)x(f 







=  

c) xln)x(f =  

d)  xe)x(f =  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça os gráficos dos itens “a” e “b” e identifique as principais semelhanças e 

diferenças entre eles; 

2) Nesta mesma tela, faça o gráfico da função x)x(f =  e identifique a simetria entre 

os gráficos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares;  

3) Verifique, algebricamente, que a exponencial e a logarítmica são funções inversas; 

4) Repita o procedimento para os itens “c” e “d”. 
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ATIVIDADE 5: FU.ÇÕES TRIGO.OMÉTRICAS 

 
5.1. Objetivo: Identificar graficamente as principais características das Funções 

Trigonométricas.  

 
a) )x(tg)x(f =  

b) )x(gcot)x(f =  

c) )xsec()x(f =  

d) )xsec(cos)x(f =  

 
Sequência de Aplicação: 

 
1) Faça o gráfico do item “a” identificando as suas características; 

2) Determine algébrica e geometricamente o domínio e a imagem da função; 

3) Determine algébrica e geometricamente o período da função; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 

 
5.2. Objetivo: Interpretar graficamente as alterações no Período e na Imagem.  

 
a) )x2(sen)x(f =  

b) 






=
2

x
sen)x(f  

c) )xcos(2)x(f =  

d) )xcos(3)x(f −=  
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Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico da função )x(sen)x(f =  determinando algébrica e 

geometricamente o período e a imagem; 

2) Faça, na mesma tela, os gráficos dos itens “a” e “b” determinando algébrica e 

geometricamente o período e a imagem e compare com a função )x(sen)x(f = ; 

3) Faça o gráfico da função )xcos()x(f =  determinando algébrica e 

geometricamente o período e a imagem; 

4) Faça, na mesma tela, os gráficos dos itens “c” e “d” determinando algébrica e 

geometricamente o período e a imagem e compare com a função )xcos()x(f = . 

 

Utilizando o seletor:  

 

a) Crie um seletor “a” e digite no campo de entrada a função )*(=)( xasenxf . 

Movimente o seletor e observe as mudanças no período e na imagem da função 

representada em relação à função )(=)( xsenxg . Repita o procedimento para 

função )*cos(=)( xaxf .  
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b) Crie um seletor “a” e digite no campo de entrada a função )cos(*=)( xaxf . 

Movimente o seletor e observe as mudanças no período e na imagem da função 

representada em relação à função )cos(=)( xxg . Repita o procedimento para função 

)(*=)( xsenaxf .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Objetivo: Interpretar graficamente os Deslocamentos Vertical e Horizontal. 

 

a) 1)x(sen)x(f +=  

b) 2)xcos()x(f −=  

c) 






 −=
2

xsen)x(f
π

 

d) )xcos()x(f π+=  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico da função )x(sen)x(f =  e, na mesma tela, faça o gráfico do item 

“a”, observando as diferenças entre eles; 

2) Faça o gráfico da função )xcos()x(f =  e, na mesma tela, faça o gráfico do item 

“b”, observando as diferenças entre eles; 

3) Repita o procedimento 1 para o item “c”; 

4) Repita o procedimento 2 para o item “d”. 
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Utilizando o seletor:  

 

a) Crie um seletor “a” e digite no campo de entrada a função axsenxg +)(=)( . 

Movimente o seletor e observe as mudanças no gráfico da função representada em relação 

à função )(=)( xsenxf . Repita o procedimento para função axxg +)cos(=)( .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Crie um seletor “a” e digite no campo de entrada a função )+(=)( axsenxg . 

Movimente o seletor e observe as mudanças no gráfico da função representada em relação 

à função )(=)( xsenxf . Repita o procedimento para função )+cos(=)( axxg .  
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ATIVIDADE 6: FU.ÇÕES POLI.OMIAIS 

 

6.1. Objetivo: Reconhecer algébrica e graficamente as Funções Polinomiais do tipo 

nx)x(f ==== , onde I
n∈∈∈∈ . 

 

a)    4x)x(f ====  

b) 6x)x(f ====  

c) 5x)x(f ====  

d) 7x)x(f ====  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça os gráficos dos itens “a” e “b”, identificando as suas características; 

2) Tente generalizar tais características para a função f(x) = xn, onde n é par; 

3) Faça os gráficos dos itens “c” e “d”, identificando as suas características; 

4) Tente generalizar tais características para a função f(x) = xn, onde n é ímpar. 
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Utilizando o seletor:  

 

Crie um seletor “a” e mude o intervalo de variação para: Min=0 e Max=100. Digite no 

campo de entrada a função axxg =)( . Movimente o seletor e observe as características do 

gráfico da função representada quando “a” for par e quando “a” for impar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Objetivo: Identificar algébrica e graficamente as naturezas das raízes das 
Funções Polinomiais. 
 

a) xx)x(f 3 −−−−====  

b) xx)x(f 3 ++++====  

c) x2x3x)x(f 23 ++++−−−−====  

d) 1x)x(f 4 −−−−====  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a” identificando as suas raízes; 

2) Verifique algebricamente se os valores identificados são, de fato, raízes; 

3) Decomponha a função como produto de fatores do 1º grau; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 
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6.3 Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a multiplicidade das raízes das 

Funções Polinomiais. 

 

a) 23 xx)x(f −−−−====  

b) 34 xx)x(f −−−−====  

c) 1x2x)x(f 24 ++++−−−−====  

d) xx2x)x(f 35 ++++++++====  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a” identificando as suas raízes; 

2) Verifique algébrica e graficamente a multiplicidade das raízes; 

3) Decomponha a função como produto de fatores do 1º grau; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 
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ATIVIDADE 7: FU.ÇÕES RACIO.AIS E ALGÉBRICAS 

 

 7.1 Objetivo: Identificar geometricamente as principais características das Funções 

Racionais do tipo 
n

x

1
)x(f ==== , onde I
n∈∈∈∈ . 

 

a) 
x

1
)x(f ====  

b) 
3x

1
)x(f ====  

c) 
2x

1
)x(f ====  

d) 
4x

1
)x(f ====  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça os gráficos dos itens “a” e “b”, identificando as suas características; 

2) Tente generalizar tais características para a função 
nx

1
)x(f ==== , onde n é impar; 

3) Faça os gráficos dos itens “c” e “d”, identificando as suas características; 

4) Tente generalizar tais características para a função 
nx

1
)x(f ==== , onde n é par. 
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Utilizando o seletor:  

 

Crie um seletor “a” e mude o intervalo de variação para: Min=0 e Max=100. Digite no 

campo de entrada a função axxg 1=)( . Movimente o seletor e observe as características 

do gráfico da função representada para quando “a” for par e para quando “a” for impar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Objetivo: Identificar algébrica e graficamente as assíntotas das Funções 

Racionais. 

 

a) 
)1x(

1
)x(f

−−−−
====  

b) 
)2x(

2
)x(f

++++
====  

c) 
)1x(

x
)x(f

2

−−−−
====  

d) 
)1x(

)2x(
)x(f

2

3

−−−−

++++
====  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”, identificando o seu domínio; 

2) Identifique e classifique as assíntotas; 

3) Determine os limites infinitos e no infinito; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 
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Utilizando o seletor:  

 

Crie um seletor “a” e digite no campo de entrada a função )+(1=)( axxg . Movimente o 

seletor, observando o domínio da função e suas assíntotas. Tente generalizar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Objetivo: Identificar graficamente as principais propriedades das Funções 

Algébricas. 

 

a) 3x)x(f ++++====  

b) 3 x)x(f ====  

c) 4 2 9x)x(f −−−−====  

d) 23

2

)2x.(x)x(f −−−−====  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a” identificando as suas raízes; 

2) Identifique o domínio e a imagem; 

3) Determine os limites no infinito; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 
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ATIVIDADE 8: EXISTÊ.CIA DE LIMITES E LIMITES LATERAIS 

 

8.1 Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência do limite  

 

a) 2xx)x(f 2 ++++−−−−====   )2x( →→→→  

b) 
1x

1x
)x(f

2 −−−−
++++

====   )1x( →→→→  

c) 
2

2

x

39x
)x(f

−−−−++++
====

  
)0x( →→→→  

d)
 








====
x

sen)x(f
π

  )0x( →→→→  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”, identificando o seu domínio; 

2) Identifique e classifique as assíntotas; 

3) Verifique se existe e, caso exista,  determine o limite no valor indicado; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 
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Utilizando o seletor: 

  

Faça o gráfico da função 
1x

1x
)x(f

2 −−−−
++++

==== ; crie um seletor “a” e digite no campo de entrada 

um ponto A=(a,f(a)). Movimente o seletor aproximando de valores à esquerda e à direita 

de 1 e verifique se existe o limite da função quando 1䊻x ; caso exista, determine esse 

limite.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência dos limites 

 

a) xe)x(f ====   )x( ±∞→  

b) xln)x(f ====   )x( ±∞→  

c) )x(sen)x(f ====  )x( ±∞→  

d) )xcos()x(f ====  )x( ±∞→  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”, identificando o seu domínio; 

2) Verifique se existe e, caso exista,  determine o limite quando +∞→x ; 

3) Verifique se existe e, caso exista,  determine o limite quando −∞→x ; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 
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Utilizando o seletor:  

 

Faça o gráfico da função )x(sen)x(f ==== ; crie um seletor “a” (mude o intervalo de 

variação para um Min bem pequeno e um Max bem grande) e digite no campo de entrada 

um ponto A=(a,f(a)). Movimente o seletor e verifique se existe o limite da função quando 

±∞→x ; caso exista, determine esse limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência dos limites laterais  

 

a) 




≥  0 x  se1, = f(x) 

0<x  se0, = f(x) 

    
)0x( →  

b) 0x se,x)x(f 2 ≠=    )0x( →   

c) 




≥ 1   x  sex = f(x) 

 1 < x  sex = f(x) 
2

  )1x( →   

d) 








≥

≤

 1   x   se ,1)-(x = f(x)

1<x 1-   se ,x = f(x)

-1<x   sex,-2 = f(x)

2

)1x( −→  e  )1x( →  
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Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”, identificando o seu domínio; 

2) Determine os limites laterais no valor indicado; 

3) Verifique se existe e, caso exista,  determine o limite no valor indicado; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 

 

Utilizando o seletor:  

 

Faça o gráfico da função




≥ 1   x  sex = f(x) 

 1 < x  sex = f(x) 
2

; crie um seletor “a” e digite no campo de 

entrada um ponto A=(a,f(a)). Movimente o seletor aproximando de valores à esquerda e à 

direita de 1. Determine os limites laterais e verifique se existe o limite da função quando 

1䊻x ; caso exista, determine esse limite.   
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ATIVIDADE 9: LIMITES FU.DAME.TAIS, I.FI.ITOS E .O I.FI.ITO 

 

9.1 Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência dos Limites 

Fundamentais  

 

a) ( )
x

xsen
)x(f =

  
)0x( →  

b) x

1

)x1()x(f +=   )0x( →  

c) 
x

12
)x(f

x −
=

  
)0x( →  

d) 
x

1e
)x(f

x −
=

  
)0x( →  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”, identificando o seu domínio; 

2) Determine os limites laterais no valor indicado; 

3) Verifique se existe e, caso exista, determine o limite no valor indicado; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 

 

 

 



131 
 

 

Utilizando o seletor: 

 

Faça o gráfico da função x

1

)x1()x(f += ; crie um seletor “a” e digite no campo de entrada 

um ponto A=(a,f(a)). Movimente o seletor aproximando de valores à esquerda e à direita 

de 0. Verifique se existe o limite da função quando 0䊻x ; caso exista, determine esse 

limite.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência das Assíntotas 

Verticais 

 

a) 
2x

1
)x(f =

   )0x( →  

b) 
3x

2
)x(f

−
=   )3x( →  

c)  
2xx

x
)x(f

2 −−
=

   
)1x( −→  e  )2x( →  

d) )x(tg)x(f =   ( 2
x

π
→ )  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”, identificando o seu domínio; 

2) Identifique e classifique as assíntotas; 
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3) Verifique se existe e, caso exista,  determine o limite no valor indicado; 

4) Repita o procedimento para os demais itens. 

 

Utilizando o seletor: 

 

Faça os gráficos da função 
3x

2
)x(f

−
=  e da reta 3=x ; crie um seletor “a” e digite no 

campo de entrada um ponto A=(a,f(a)). Movimente o seletor aproximando de valores à 

esquerda e à direita de 3. Verifique se existe o limite da função quando 3䊻x ; caso exista, 

determine esse limite. Identifique e classifique as assíntotas de f(x).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Objetivo: Identificar algébrica e graficamente a existência das Assíntotas 

Horizontais 

 

a) 
1x

1x
)x(f

2

2

+
−

=    )x( ±∞→  

b) 
1x4x5

2xx3
)x(f

2

2

++
−−

=
  

)x( ±∞→  

c) 
5x3

1x2
)x(f

2

−
+

=    )x( ±∞→  

      d) )x(arctg)x(f =    )x( ±∞→  
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Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a”, identificando o seu domínio; 

2) Identifique e classifique as assíntotas; 

3) Verifique se existe e, caso exista,  determine o limite no valor indicado; 

4) Repita o procedimento para os de mais itens. 

 

Utilizando o seletor:  

 

Faça o gráfico da função )x(arctg)x(f = , das retas 2= πy  e 2-= πy ; crie um seletor “a” 

(mude o intervalo de variação para um Min bem pequeno e um Max bem grande) e digite 

no campo de entrada um ponto A=(a,f(a)). Movimente o seletor e verifique se existe o 

limite da função quando ±∞→x ; caso exista, determine esse limite. Identifique e 

classifique as assíntotas de f(x).    
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Universidade Federal de Ouro Preto 
   Departamento de Matemática / ICEB 

 
 
 

MTM 139 - I.TRODUÇÃO AO CÁLCULO / 2009-2 
 

Projeto: Ensino de Funções, Limites e Continuidade em Ambientes Educacionais 

Informatizados: Uma proposta para cursos de Introdução ao Cálculo 
 

Professores: Frederico da Silva Reis e Davis Oliveira Alves 
 

 

ATIVIDADE 10: CO.TI.UIDADE 

 

10.1 Objetivo: Reconhecer graficamente as condições de Continuidade. 

 

a) 0x;x)x(f 2 ≠=  

b) 




>

≤−
=

0x;x

0x;1x
)x(f

2
                                                          

c)




=

≠
=

0x;1

0x;x
)x(f

2

                          

      d) 2x)x(f =   

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a” determine seu domínio. 

2) Verifique geometricamente se )x(f  é contínua para todo valor de x ; 

3) Verifique algebricamente se )x(f  é contínua para todo valor de x ; 

4) Repita o procedimento para os demais itens . 
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Utilizando o seletor:  

 

Faça o gráfico da função




>

≤−
=

0x;x

0x;1x
)x(f

2
; crie um seletor “a” e digite no campo de 

entrada um ponto A=(a,f(a)). Movimente o seletor e verifique se a função é contínua para 

todo valor de x.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Objetivo: Identificar algébrica e graficamente as Descontinuidades Removíveis 

 

a) 




=

+
=

0x;0

0x;1x
)x(f

䍴  

b) 








=

>

<

=

0x;1

0x;x

0x;x

)x(f 2   

c) 






>

<
=

0x;x

0x;x
)x(f

4

3

 

d) 2x;
2x

2xx
)x(f

2

≠
−
−−

=  
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Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a” . 

2) Verifique geometricamente e algebricamente se )x(f  é contínua para todo valor de x; 

3)  Caso )x(f  seja descontinua verifique se essa descontinuidade é removível; 

4) Repita o procedimento para os demais itens . 

 

Utilizando o seletor: 

  

Faça o gráfico da função 






>

<
=

0x;x

0x;x
)x(f

4

3

; crie um seletor “a” e digite no campo de 

entrada um ponto A=(a,f(a)). Movimente o seletor e verifique se a função é contínua para 

todo valor de x. Caso )x(f  seja descontínua, verifique se essa descontinuidade é 

removível.   
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10.3. Objetivo: Identificar algébrica e graficamente as Descontinuidades .ão 

removíveis 

 

a) 
x

1
)x(f =  

b)  
2x

1
)x(f =  

c) 




>+
=

0x;1x

0x;x
)x(f

2

≒
  

d) 








>

<<

<

=

2x;3

2x1;x

1x;1

)x(f 2  

 

Sequência de Aplicação: 

 

1) Faça o gráfico do item “a” . 
2) Verifique geometricamente e algebricamente se )x(f  é contínua para todo valor de x; 
3)  Caso )x(f  seja descontinua  verifique se essa descontinuidade é removível; 
4) Repita o procedimento para os demais itens . 

 

Utilizando o seletor: 

  

Faça o gráfico da função




>+
=

0x;1x

0x;x
)x(f

2

≒
; crie um seletor “a” e digite no campo de 

entrada um ponto A=(a,f(a)). Movimente o seletor e verifique se a função é contínua para 

todo valor de x. Caso )x(f  seja descontínua, verifique se essa descontinuidade é 

removível.   
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APÊ.DICE B: QUESTIO.ÁRIOS 

   Universidade Federal de Ouro Preto 
   Departamento de Matemática / ICEB 

 
 

MTM 139 - I.TRODUÇÃO AO CÁLCULO / 2009-2 

 

Projeto: Ensino de Funções, Limites e Continuidade em Ambientes Educacionais 

Informatizados: Uma proposta para cursos de Introdução ao Cálculo 

 
Professores: Frederico da Silva Reis e Davis Oliveira Alves 

 
 

Questionário Inicial 

.ome: 

 

1) Você considera importante para a aprendizagem de Matemática a utilização de 

Tecnologias Informacionais e Comunicacionais em seu ensino? Justifique! 

 

 

 

2) Quais seriam alguns dos principais tópicos do conteúdo matemático em que a utilização 

de softwares educacionais pode contribuir para uma aprendizagem significativa? Por que? 

 

 

 

3) Você se considera preparado para utilizar as TIC’s no estudo de Cálculo? Por que?   
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Universidade Federal de Ouro Preto 

   Departamento de Matemática / ICEB 
 

 
MTM 139 - I.TRODUÇÃO AO CÁLCULO / 2009-2 

 

Projeto: Ensino de Funções, Limites e Continuidade em Ambientes Educacionais 

Informatizados: Uma proposta para cursos de Introdução ao Cálculo 

 
Professores: Frederico da Silva Reis e Davis Oliveira Alves 

 

Questionário de Avaliação de Atividades 

.ome:  

Atividade:  

 

1) Você considerou que esta atividade complementou, de alguma forma, a aula ministrada 

pelo professor? Justifique! 

 

 

2) Quais são os principais tópicos do conteúdo trabalhado em que a utilização do software 

contribuiu para uma aprendizagem significativa? Por que? 

 

 

3) Você tem alguma sugestão de mudança ou acréscimo na atividade em si ou na sua forma 

de realização? Descreva!   
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Universidade Federal de Ouro Preto 

   Departamento de Matemática / ICEB 
 

 
MTM 139 - I.TRODUÇÃO AO CÁLCULO / 2009-2 

 

Projeto: Ensino de Funções, Limites e Continuidade em Ambientes Educacionais 

Informatizados: Uma proposta para cursos de Introdução ao Cálculo 

 
Professores: Frederico da Silva Reis e Davis Oliveira Alves 

 

Questionário Final 

 

.ome: 

 

1) Você considera importante para a aprendizagem de Matemática a utilização de 

Tecnologias Informacionais e Comunicacionais em seu ensino? Justifique! 

 

 

 

2) Quais seriam alguns dos principais tópicos do conteúdo trabalhado na disciplina em que 

a utilização de softwares educacionais pode contribuir para uma aprendizagem 

significativa? Por que? 

 

 

 

3) Em quais aspectos, a realização das atividades contribuiu para que você se sinta melhor 

preparado para utilizar as TIC’s no estudo de Cálculo?     
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APÊ.DICE C: PROVAS 

                         Universidade Federal de Ouro Preto 

                        Departamento de Matemática / ICEB 
 
 

MTM 139 - I.TRODUÇÃO AO CÁLCULO / 2009-2 / 1a Prova 

Professores: Frederico da Silva Reis e Davis Oliveira Alves 
 

1a Parte: Análise Algébrica (escolha 2 entre as 3 questões) 
 

1a Questão) Dada a função abaixo, pede-se:  













≥

<<

≤<

≤−

=

4x,x

4x2,2

2x0,x

0x,x

)x(f
2

 

a) Domínio; 
b) Gráfico; 
c) Imagem; 
d) Raízes; 
e) Regiões onde f é crescente, decrescente e constante; 
f) Máximos e Mínimos; 
g)  )(lim xf

x +∞→

 e    )(lim xf
x −∞→

 

 
 
 

2a Questão) Dada a função 43)( 2 ++−= xxxf , pede-se: 
 

a) Domínio; 
b) Gráfico; 
c) Imagem; 
d) Raízes; 
e) Regiões onde f é crescente, decrescente e constante; 
f) Máximos e Mínimos; 
g)  )(lim xf

x +∞→

 e    )(lim xf
x −∞→
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3a Questão) Dada a função *: +ℜ→ℜf  definida por xexf =)( , pede-se: 
 
 

a) Mostre que f é bijetora; 

b) Determine sua função inversa, destacando domínio e imagem; 

c) Faça, num mesmo sistema cartesiano, os gráficos da função, sua 

inversa e a reta de simetria. 

 
2a Parte: Análise Gráfica (escolha 2 entre as 3 questões) 

 
 
4a Questão) Os gráficos das funções f(x) = log (x) , g(x) = log (x+1)  e        

h(x) = log (x) + 1 estão construídos abaixo, no GeoGebra.  Identifique cada 

um deles de acordo com a numeração abaixo, explicando os deslocamentos 

gráficos ocorridos em cada função. 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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5a Questão) O gráfico de uma função trigonométrica está construído abaixo, 

no GeoGebra. Pede-se: 

 

a) Domínio; 

b) Imagem; 

c) Período; 

d) A lei de definição da função. 
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6a Questão) O gráfico da função f(x) = tg (x) está construído abaixo, no 

GeoGebra. Pede-se: 

 

a) Domínio;                               c) Período; 

b) Imagem;                                d) )(lim
2

xf
x

−

→
π

 e    )(lim
2

xf
x

+−
→

π

 

c)  

d)  
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                     Universidade Federal de Ouro Preto 
                        Departamento de Matemática / ICEB 

 
MTM 139 - I.TRODUÇÃO AO CÁLCULO / 2009-2 / 2a Prova 

Professores: Frederico da Silva Reis e Davis Oliveira Alves 
 

1a Parte: Análise Algébrica (escolha 2 entre as 3 questões) 
 

1a Questão) Calcule (caso existam) os seguintes limites: 
 
 

a) 
2

23
lim

2

2 −
+−

→ x

xx
x

 

 

b) 
2

6
lim

2

2 −
+−

→ x

xx
x

 

 

c) 
h

h
h

9)3(
lim

2

0

−−
→

 

 

d) 
4

16
lim

16 −

−
→ t

t
t

  

 
 
2a Questão) Esboce os gráficos das funções abaixo e calcule (caso existam) 
os limites nos pontos indicados: 
 
 

a) 
x

x
xf =)(  ; a = 0 

 
b) [ ]xxf =)(  ; a = 1 
 
 
3a Questão) Determine (caso exista) o valor de k que torna as funções 
contínuas: 
 

a) 







−=

−≠
+
−

=

3;

3;
3

9
)(

2

xk

x
x

x
xf  
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b)  








=

<

>

=

0;

0;

0;

)(

xk

xx

xe

xf

x

 

 
 

2a Parte: Análise Gráfica (escolha 2 entre as 3 questões) 
 

4a Questão) A partir do gráfico da função f(x)=x2.(x-1).(x+2).(x2+1)  

construído  no GeoGebra, pede-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identificar as raízes reais e suas respectivas multiplicidades; 

b) As raízes de x2+1  aparecem no gráfico? (Justifique) 

c) )(lim xf
x +∞→

 

d) )(lim xf
x −∞→
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5a Questão) A partir do gráfico da função 
3

1
)(

−
=

x
xf  construído no 

GeoGebra, pede-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Domínio; 

b) Imagem; 

c) )(lim xf
x +∞→

; 

d) )(lim xf
x −∞→

; 

e) )(lim
3

xf
x +→

; 

f) )(lim
3

xf
x −→

;  

g) Assíntota Horizontal; 

h) Assíntota Vertical. 
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6a Questão) A partir do gráfico da função 
1

)(
2

−
=

x

x
xf  construído no 

GeoGebra, pede-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Domínio; 

b) Imagem; 

c) )(lim xf
x +∞→

; 

d) )(lim xf
x −∞→

; 

e) )(lim
1

xf
x +→

; 

f) )(lim
1

xf
x −→

;  

g) Assíntota Horizontal; 

h) Assíntota Vertical. 
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Universidade Federal de Ouro Preto 

   Departamento de Matemática / ICEB 
 

MTM 139 - I.TRODUÇÃO AO CÁLCULO / 2009-2 / Prova Final 

Professores: Frederico da Silva Reis e Davis Oliveira Alves 
 

1a Parte: Análise Algébrica (escolha 2 entre as 3 questões) 
 

1a Questão) Dada a função abaixo, pede-se:  













≥

<<

≤<−

−≤+

=

2,4

21,

11,

1,2

)(
2

x

xx

xx

xx

xf  

a) Domínio; 
b) Gráfico; 
c) Imagem; 
d) Raízes; 

     e) Regiões onde f é crescente, decrescente e constante; 
f) Máximos e Mínimos; 
g)  )(lim xf

x +∞→

 e    )(lim xf
x −∞→

 

 
2a Questão) Calcule (caso existam) os seguintes limites: 
 

a) 
2

23
lim

2

2 +
−+

−→ x

xx
x

                               b) 
3

6
lim

2

3 −
−−

→ x

xx
x

 

 

c) 
h

h
h

16)4(
lim

2

0

−−
→

                             d) 
2

2

0

39
lim

t

t
t

−+
→

  

 
3a Questão) Determine (caso exista) o valor de k que torna as funções 
contínuas: 
 

a) 







=

≠
−
−

=

4;

4;
4

16
)(

2

xk

x
x

x
xf  
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b)  








=

<

>

=

1;

1;2

1;ln

)(

xk

x

xx

xf x  

 
2a Parte: Análise Gráfica (escolha 2 entre as 3 questões) 

 

4a Questão) O gráfico de uma função trigonométrica está construído abaixo, 

no GeoGebra. Pede-se: 

 

a) Domínio;                          b) Imagem; 

c) Período;                           d) A lei de definição da função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a Questão) A partir do gráfico da função f(x) = –x2.(x–2).(x+1).(x2+2)   

GeoGebra, pede-se: 
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5a Questão) A partir do gráfico da função f(x) = –x2.(x–2).(x+1).(x2+2)   

construído  no GeoGebra, pede-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identificar as raízes reais e suas respectivas multiplicidades; 

b) As raízes de x2+2  aparecem no gráfico ? (Justifique) 

c) )(lim xf
x +∞→

 

d) )(lim xf
x −∞→
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6a Questão) A partir do gráfico da função 
1

1
)(

+
=

x
xf  construído no 

GeoGebra, pede-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Domínio; 

b) Imagem; 

c) )(lim xf
x +∞→

; 

d) )(lim xf
x −∞→

; 

e) )(lim
1

xf
x +−→

; 

f) )(lim
1

xf
x −−→

;  

g) Assíntota Horizontal; 

h) Assíntota Vertical. 


