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Resumo
 
Esse trabalho é uma proposta de pesquisa a ser realizado com alunos do primeiro semestre de Licenciatura em
Matemática. Na era digital, o professor não pode continuar com a postura de detentor e transmissor do conhecimento,
devem-se romper as barreiras das aulas meramente expositivas. Esse projeto tem como objetivo a construção de uma
modelagem para o ensino da matemática envolvendo as funções logarítmicas e suas aplicações com o suporte das
tecnologias educacionais. Com o uso de softwares matemáticos livres, aulas interdisciplinares, contextualizadas e com a
mediação do professor pretendemos potencializar a aprendizagem de forma autônoma e transformar o ambiente escolar
num lugar atrativo, onde os discentes tem a possibilidade de transmutar informações em conhecimento.
 
Palavras-chave: Funções Logarítmicas, Modelagem, Suporte Tecnológico.
 
Resumem
 
Esse trabajo es una propuesta de investigación a ser realizado com alumnos del primer semestre de Licenciatura em
Matemática. En la era digital, el professor no puede continuar com la postura de detentor y transmisor del conocimiento,
se deben romper las barreras de las clases meramente expositivas. Ese proyecto tiene como objetivo la construcción de
um modelado para la enseñanza de la matemática envolviendo las funciones logarítmicas y sus aplicaciones com lo
soporte de las tecnologías educacionales. Com el uso de softwares matemáticos libres, clases interdisciplinares,
contextualizadas y com la mediación del profesor pretendemos potencializar el aprendizaje de forma autónoma y
transformar el ambiente escolar em un lugar atractivo, donde los discentes tiene la posibilidad de transmutar
informaciones em conocimiento.
Palabras clave: Funciones Logarítmicas, Modelado, Soporte Tecnologico.
 

Introdução
Num mundo globalizado, não cabe mais a concepção de que o professor é um mero transmissor de conhecimentos e o
aluno um “anotador” de conteúdos, ficando este último reduzido a um repetidor de modelos, por não trabalhar com
situações-problema. Algumas pesquisas apontam que a metodologia tradicional de ensino (definição, demonstração de
propriedades, exemplos e exercícios de fixação) não desperta mais o interesse do aluno.
Não há duvida quanto à importância do professor no processo educativo. Propõe-se tanto educação a distância quanto
outras utilizações de tecnologia na educação, mas nada substituirá o professor. Todos esses serão meios auxiliares
para o professor. Mas este, incapaz de se utilizar desses meios, não terá espaço na educação. O professor que insistir
no seu papel de fonte e transmissor de conhecimento está fadado a ser dispensado pelos alunos, pela escola e
sociedade em geral. (D’Ambrósio 2012, p.73)
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Torna-se fundamental que o ensino da matemática seja instigante, principalmente quando estamos diante de uma turma
de futuros licenciados em matemática, onde o aluno possa formular conceitos, através de problemas específicos,
lembrando o processo de construção do conhecimento científico.
          Essa visão é apoiada por FREIRE (2015, pg.68) quando ele diz que os seres humanos são “os únicos em que
aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada.
Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura
do espírito.”
Sendo assim, surge a necessidade de uma profunda reflexão pedagógica para contribuir como observador desse
processo em construção com alguns avanços que venham a despertar nos alunos a consciência de que as Tecnologias
Educativas são alternativas que já fazem parte do nosso dia-a-dia, esse é o fator propulsor que cada educador no
mundo contemporâneo deve se conscientizar em busca de uma nova postura na arte de educar de transformar o
conhecimento, de forma estimulante, numa necessidades de novos saberes.
Deve-se romper as barreiras das aulas expositivas e o modelo de “transmissão” de informações. Aliado a isso, o
discente precisar se capacitar para construir seu próprio conhecimento - movimento de se apropriar e desenvolver o
conhecimento- de forma crítica.
O ensino/aprendizagem das funções logarítmicas será analisado a partir do viés de ‘softwares’ matemáticos livres, entre
eles o WINPLOT.
Através da pesquisa bibliográfica e de algumas aplicações práticas com o uso desta ferramenta em minicursos
ministrados pela autora, observou-se que os ‘softwares’ matemáticos gratuitos, em especial o WINPLOT pode ser usado
como uma estratégia para tornar as aulas de matemática inovadoras e contemporâneas, além de produzir infinitas
possibilidades de análise do comportamento de tais funções.
O WINPLOT é uma ferramenta computacional onde a principal função é plotar (traçar) gráficos em duas e três
dimensões de maneira simples, capaz de representar vários tipos de gráficos, além de mostrar qualquer equação,
desde pontos, funções (explícitas, implícitas e paramétricas), auxiliando nos estudos da geometria analítica e dos
cálculos de integral, limites e derivadas.  Além disso, efetua operações entre esses gráficos, trabalhando de maneira
estática e dinâmica (através das animações). É um ‘software’ bem simples de ser usado, dispensando qualquer
conhecimento sobre linguagem de programação.
O WINPLOT é um programa que foi desenvolvido pelo professor norte-americano Richard Parris, da Philips Exeter
Academy, por volta de 1985. O ‘download’ pode ser feito gratuitamente no site oficial do ‘software’:
http://math.exeter.edu/rparris.  E sua versão para o português foi elaborada por Adelmo Ribeiro de Jesus.
Esse projeto de pesquisa estudará a possibilidade de construção de uma modelagem para o ensino das funções
logarítmicas com o uso dos ‘softwares’ matemáticos livres, tendo como suporte a concepção de aprendizagem
sócio-construtivista.
Assim sendo, baseia-se na ideia piagetiana que “é através da ação que se aprende”, ou seja, a construção de novos
conhecimentos está atrelada ao processo de interação entre o sujeito e o objeto.
Em consonância com BARBOSA (2001, pg. 06), acreditamos que a modelagem tem como objetivo estimular os alunos a
aprenderem através da investigação de situações não necessariamente ligadas a matemática, entretanto resolução
deste problema utiliza como recurso a matemática.
 
A sociedade precisa de forma ininterrupta descobrir, encontrar e dominar; o que tem feito com o uso das tecnologias em
busca de aprimoramentos, que resulta num constante processo de aprendizagem, utilizando esses meios como
interlocutores no processo de construção do conhecimento.
Segundo Moran (2013, p. 74) a visão cartesiana que acompanhou todas as áreas do conhecimento até o século XX não
responde mais as necessidades da formação acadêmica dos discentes no século XXI.
Vivemos num dilema: A Educação no Brasil vive no século XIX, os professores no século XX e os aprendizes no século
XXI. E são esses nativos digitais que estarão nas nossas salas de aula e para isso precisamos estar preparados para
essa nova realidade.
De acordo com Lopes (2004 apud Fróes), “Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a multimídia, a
internet, a telemática trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto, de pensar e agir [...]”
Com o uso do WINPLOT, o aluno tem a possibilidade de sair da função de passivo e participar ativamente da
construção do seu conhecimento matemático; com o uso de ‘softwares’ ele consegue visualizar o gráfico de uma
determinada função, modelar, fazer simulações, experimentos e conjecturas. É nesse ambiente tecnológico que ele tem
a oportunidade de expressar, visualizar, confrontar e remodelar suas ideias anteriores sobre as funções.
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As aulas terão como foco o estudo das funções, com atenção especial para a relação entre a expressão algébrica que a
define e o seu gráfico traçado no plano cartesiano.  Por meio da comparação entre os diversos gráficos, o aluno pode
inferir as propriedades das funções: de crescimento ou decrescimento, translação, intersecções dos gráficos com os
eixos coordenados, zero (s) da função, extremos, domínio, imagem, simetrias e funções inversas.
Deve-se formar alunos críticos, criativos e participativos na sociedade; e se não houver uma mudança didática do
processo de ensino/aprendizagem este objetivo dificilmente será alcançado.
Não basta que o aluno saiba a forma algébrica de uma função, ele precisa compreender quando uma determinada
situação pode ser modelada através desta função. Isso é aprender a pensar.
Não há dúvida de que as novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram mudanças consideráveis e
positivas para a educação. Vídeos, programas educativos na televisão e no computador, sites educacionais, softwares
diferenciados transformam a realidade da aula tradicioanal, dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem [...] Para que
as TICs [Tecnologias da Informação e Comunicação] possam trazer alterações no processo educativo, no entanto, elas
precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é preciso respeitar as especificidades
do ensino e da própria tecnologia para poder garantir que o seu uso, realmente, faça diferença[...](KENSKI, 2012, p.46).
 
Desenvolvimento
Como a modelagem interdisciplinar para o Ensino da Matemática com suporte das tecnologias educacionais pode
proporcionar uma aprendizagem significativa sobre os conceitos e aplicações de funções logarítmicas para os alunos do
primeiro semestre de Licenciatura em Matemática?
Para resolver essa questão esse artigo propõe que seja desenvolvido na turma de primeiro semestre de graduação de
Licenciatura em Matemática na disciplina Introdução à Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia, Campus Camaçari, do turno noturno, uma modelagem, de caráter interdisciplinar, com o suporte
das tecnologias educacionais, para mediar à aprendizagem do conceito e das aplicações de funções logarítmicas.
E para que isso aconteça, alguns objetivos específicos precisarão ser atingidos, tais como:
 

• Proporcionar uma modelagem interdisciplinar para o ensino das funções exponenciais e logarítmicas.
• Verificar se o uso de softwares livres matemáticos, como recurso no processo de mediação pedagógica, contribui

para desenvolvimento da autonomia por parte dos estudantes.
• Investigar se os conceitos sobre funções exponenciais e logarítmicas e suas aplicações foram apreendidos de

forma significativa pelos alunos da Licenciatura em Matemática.
A primeira tarefa será identificar os conhecimentos prévios trazidos do ensino médio, que serão importantes para o
desenvolvimento das atividades com funções logarítmicas, além das habilidades com o uso da informática nesses
futuros professores, e isso será feito através de um questionário semi-estruturado online, respondido pelos próprios
alunos da turma de Licenciatura de Matemática da disciplina Introdução à Matemática, antes de ser feita qualquer
atividade de intervenção.
Então, assim que estes discentes forem para o laboratório de informática o questionário será aplicado, posteriormente,
eles serão apresentados a ‘softwares’ matemáticos gratuitos.
As aulas teóricas terão o caráter interdisciplinar, o assunto função logarítmica não será ensinado da forma tradicional:
conceito, exemplos, lei de formação e gráficos; traremos profissionais de outras áreas do conhecimento para falar sobre
as aplicações dessa função, através de situações problemas vamos propor aos alunos que eles, munidos dos
conhecimentos matemáticos e do uso de softwares livres, procurem encontrar a melhor solução, interpretem, comparem
com a realidade trazida pelos profissionais das aulas interdisciplinares e por fim elaborem um relatório sobre as
conclusões encontradas.
 
O conceito de Modelagem para Barbosa (2001, pg. 06) se resume a:  [...]  é um ambiente de aprendizagem no qual os
alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações oriundas de outras áreas da
realidade.
Para reforçar essa ideia de que a indagação faz parte do processo de aprendizagem, encontramos Faundez, ao afirmar
que:
 [...]  o professor deveria ensinar - porque ele próprio deveria sabê-lo - seria, antes de tudo, ensinar a perguntar. Porque
o início do conhecimento, repito, é perguntar. E somente a partir de perguntas é que se deve sair em busca de
respostas, e não o contrário: estabelecer as respostas, com o que todo o saber fica justamente nisso, já está dado, é um
absoluto, não cede lugar à curiosidade nem a elementos por descobrir.  [...]  “a única maneira de ensinar é aprendendo”,
e essa afirmação valeria tanto para o aluno como para o professor.  (FREIRE & FAUNDEZ, 1985, p. 24)
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A função logarítmica, que representa a função inversa da exponencial, teve seu início com a Descrição da Maravilhosa
Regra dos Logaritmos, do ano de 1614, por obra de John Napier (1550 - 1617), auxiliado por Henry Briggs (1561-1631),
surge o logaritmo decimal (ou de base dez). Sua finalidade inicial era facilitar os cálculos que envolvessem números
com muitos algarismos, entretanto com a revolução tecnológica, hoje esse não é mais sua principal vantagem, sua
importância pode ser percebida em vários fenômenos físicos, biológicos e econômicos.

◦ Em química: pH das substâncias
◦ Matemática Financeira: juros compostos
◦ Física: Terremotos e a escala Richter
◦ Saúde: Som e a audição Humana

Esse intercâmbio de experiências possibilita um trabalho de natureza interdisciplinar, uma vez que as aplicações da
função logarítmica aparecem em várias áreas do conhecimento.
Nada melhor do que a experiência de profissionais de áreas diferentes da matemática, tais como um engenheiro de
segurança, para explicar a interligação de conteúdos matemáticos com a vida cotidiana. Você deve estar se
perguntando, afinal o que segurança tem haver com logaritmo?
A energia envolvida em certos sons é uma potência de base dez, a intensidade de um som nada mais é do que um
logaritmo decimal. Na indústria, os ruídos são fontes de problemas de saúde do operário, afetando diretamente na
audição e um dos responsáveis pela relação som e doenças ocupacionais é o engenheiro de segurança.
A escolha da função (ou modelo adequado) para um determinado problema deve ser focada nas propriedades que cada
função apresenta.
É o caráter interdisciplinar que poderá proporcionar ao futuro profissional da educação uma resposta àquelas perguntas
que os alunos fazem durante as aulas de matemática: Para que estou estudando isso? Onde será aplicado?
Para verificar se a aprendizagem antes e depois do uso dos ‘softwares’ apresentam diferença significativa, serão
aplicadas avaliações escritas e individuais sobre a função estudada, uma após a aula expositiva, e outra avaliação, após
as aulas no laboratório de informática.
Para avaliação do estímulo e do interesse pelas aulas com o uso do ‘software’ e verificar se houve um ganho
substancial na motivação dos alunos, será aplicado um questionário de avaliação motivacional no final das aulas no
laboratório. Esses dados serão tabulados, comparados, e apresentados em gráficos, permitindo assim, uma melhor
análise dos resultados.
De acordo com as leituras feitas na disciplina Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação I, percebi que essa
proposta de pesquisa tem o caráter qualitativo com abordagem participante. Isso é reforçado pelo artigo de Brandão
(2006, pg. 32), onde ele afirma que a pesquisa é “participante”:
“não apenas porque uma proporção crescente de sujeitos populares participa de seu processo. A pesquisa é
“participante” porque, como uma alternativa solidária de criação de conhecimento social, ela se inscreve e participa de
processos relevantes de uma ação social transformadora de vocação popular e emancipatória.”.
 
Quanto às fases dessa pesquisa, foi adaptado às necessidades desse estudo um modelo genérico trazido por Guy Le
Boterf (1999, pg. 51 - 81) que comporta quatro etapas. A escolha desse modelo deve-se, principalmente, ao fato da
população pesquisada sair do papel de simples “repositório de informações” para o lugar de membro colaborador da
pesquisa, capaz de sugerir, inclusive, reformulações e contribuições a mesma.
Em consonância com Boterf (199, pg.52) quando ele enfatiza que “não existe um modelo único de “pesquisa
participante”, pois se trata na verdade, de adaptar em cada caso o processo às condições particulares de cada situação
concreta  [...] “, aproveitei o seu trabalho desenvolvido ao longo de quinze anos sobre pesquisa participante e fiz as
adaptações necessárias ao tema e objetivos da minha pesquisa. Dessa forma, seguem as quatro etapas a serem
desenvolvidas ao longo desse trabalho:

Image: clip_image001.gif     1ª etapa: Estruturação metodológica da pesquisa participante
Nessa primeira fase da pesquisa, a pesquisadora e os sujeitos a serem pesquisados realizarão algumas atividades
fundamentais para estrutura do projeto, entre elas podemos destacar:

1. Escolha e delimitação da população a ser estudada
2. Discussão do projeto com a população a ser pesquisada
3. Definição do quadro teórico preliminar, tais como: questão norteadora, objetivos gerais e específicos, hipóteses,

métodos.
4. Delimitação do tema a ser pesquisado.
5. Organização do cronograma de execução.
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Image: clip_image001.gif     2ª etapa: O estudo preliminar do lócus e da população envolvidas
A característica fundamental dessa fase é elaborar instrumentos e aplicá-los no diagnóstico preliminar dos sujeitos da
pesquisa e da área a ser pesquisada. Diante disso, algumas ações se tornam necessárias:

1. Identificação por meio de questionário/ entrevista da  origem escolar (pública ou privada) e quantos anos têm
afastado dos estudos formais.

2. Posicionar o local da pesquisa (IFBA – Campus Camaçari) dentro do contexto histórico e organizacional do
Instituto e sua importância para comunidade local.

3. Elaboração e aplicação de questionário sobre os conhecimentos matemáticos prévios relativos ao tema e à
noções básicas de informática.

4. Análise da ementa da disciplina Introdução à Matemática.
5. Verificar a relevância do tema a ser pesquisado.

Com esses dados organizados, o pesquisador deve proporcionar um momento de partilha com os sujeitos estudados,
para ser fornecido um feedback.

Image: clip_image001.gif     3ª etapa: Análise das informações obtidas na fase diagnóstica
Nessa fase, já foi realizado a triagem das informações preliminares essenciais para o ponto de partida da pesquisa.
Depois de organizados, tabulados e compartilhados, chega o instante de obter algumas respostas e diretrizes por parte
da população em estudo:

1. Verificar a opinião dos sujeitos acerca da relevância do tema, e os aspectos onde o problema não pode deixar de
vislumbrar soluções.

2. Determinar as possíveis consequências se essa questão norteadora não for resolvida.
3. Identificar como a população pode contribuir de maneira mais efetiva na pesquisa.
4. Elencar as possíveis estratégias de ação para solução do problema.

Image: clip_image001.gif     4ª etapa: Realização de um plano de ação que contribua para a solução dos problemas encontrados.
Esse plano de ação deve conceber a pesquisa como um processo permanente que não se finaliza nessa etapa, mas é
uma espiral, que tem como objetivo articular discussões dos resultados para reavaliação dos mesmos e até mesmo
modificações, além de acompanhar as futuras turmas onde os planos de ação, também, serão implementados, para
possíveis tomadas de decisões.
Por tanto, para chegar nessa fase, algumas medidas devem ser realizadas, como:

1. Identificar ações educativas que proporcionem soluções a curto, médio ou longo prazo.
2. Implementar essas ações educativas
3. Verificar as consequências obtidas a partir das ações executadas
4. Tabular e organizar esses dados, para posterior análise e conclusão da dissertação.

Considerações Finais:
As dificuldades encontradas ao longo do ensino da disciplina Introdução à Matemática, no IFBA de Camaçari, foram um
dos estímulos para realização desse projeto. Como professora há três semestres dessa disciplina, cuja ementa tem
como conteúdo programático o estudos das funções, entre elas: função logarítmica, e observando o insucesso dos
discentes nas avaliações sobre esse tema, houve a necessidade de uma mudança na prática pedagógica.
Entretanto, para haver transformação na práxis, é necessário pesquisar os porquês das deficiências e como podemos
resolvê-las. Acreditando que “ o novo papel do professor será o de gerenciar, de facilitar o processo de aprendizagem e,
naturalmente, de interagir com o aluno na produção e na crítica de novos conhecimentos, e isso é essencialmente o que
justifica a pesquisa” (D’AMBROSIO, 2012, pg. 73).
Através da função logarítmica serão abordadas algumas de suas aplicações, como por exemplo: o ruído sonoro; com
isso pretendemos que os alunos consigam ter um conhecimento significativo sobre o conceito dessa função. Mas não se
pode esquecer que no fim de cada aula contextualizada e interdisciplinar, deve conter o registro de suas
sistematizações teóricas peculiares e/ou particulares da função. Nesse momento, não é só informar que o logaritmo tem
uma aplicação na vida cotidiana dos alunos, mas a partir disso, analisar a parte teórica e entender suas propriedades.
Com o suporte tecnológico será feito a mediação pedagógica, durante essa pesquisa, serão observados: o interesse, a
motivação, as intervenções, as interações e o conhecimento matemático adquirido. 
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