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Resumo: Este artigo é fruto de um projeto de pesquisa integrante do PIBIC JR concretizado no IFS – Campus São
Cristóvão que visa o desenvolvimento de ferramentas de suporte e apoio ao ensino e aprendizagem de funções
Exponenciais e funções Logarítmicas, através da construção de Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) fazendo uso
do software matemático GeoGebra. Desse modo, disponibilizamos a toda comunidade escolar, os procedimentos de
construção dos OVA produzidos com o referido software, cujo maior benefício é a sua reutilização e adaptação a várias
situações de aplicação, proporcionando assim, baseadas na exploração, novas possibilidades para o ensino e
aprendizagem de Matemática.
Palavras-Chave: Ensino de funções exponenciais e funções logarítmicas, Software matemático GeoGebra, Objetos
virtuais de aprendizagem.

Abstract: This article is the result of a member of the research project PIBIC JR implemented in IFS - Campus Saint
Kitts which aims to develop support and support teaching and learning tools and Exponential functions Logarithmic
functions through the construction of Virtual Object learning (OVA) making use of mathematical software GeoGebra.
Thus, we provide the whole school community, the OVA construction procedures produced with that software, whose
main benefit is its reuse and adaptation to various application scenarios, thus providing, based on exploration, new
possibilities for teaching and learning Mathematics.
Keywords: Exponential Functions of education and Logarithmic Functions, mathematical software GeoGebra, virtual
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INTRODUÇÃO
Os logaritmos foram instituídos de maneira independente pelo suíço Jost Burgi (1552 – 1632) e pelo escocês Jonh
Napier (1550 – 1617) no começo do século 17, por meio da construção de tábuas logarítmicas que eram utilizadas como
um instrumento auxiliar dos cálculos aritméticos, onde transformavam produtos em somas, quocientes em diferenças,
que na época se constituía como trabalhos árduos. A criação dos logaritmos se caracterizou como uma invenção que
contribuiu para o aumento da capacidade de cálculo dos que estavam envolvidos em astronomia e navegação. Hoje em
dia, com o avanço da tecnologia, dispomos de calculadoras eletrônicas que nos possibilitam realizar tais operações de
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forma bem simples.
Além de serem empregadas para tornar possíveis as operações aritméticas complexas, as funções Exponenciais e
Logarítmicas, são tidas como ideais para modelação de alguns fenômenos de variação, nos quais a grandeza estudada
aumenta (ou diminui) com taxa de variação proporcional à quantidade daquela grandeza existente no momento dado.
A presença da tecnologia em sala de aula é uma realidade irreversível. Há quase duas décadas os computadores fazem
parte do ambiente escolar; calculadoras eletrônicas, softwares educativos, lousas digitais, estão cada vez mais comuns
nas instituições públicas e privadas, além de outros recursos tecnológicos como televisores, projetores e outros,
disponíveis a alunos e professores cuja aplicação tem como objetivo a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
Recentemente, o Ministério da Educação anunciou a compra de 600 mil tablets que serão entregues a professores do
ensino médio das escolas públicas municipais, estaduais e federais.
Contudo, segundo Araújo (2014, pág. 27)

[...] disponibilizar esses insumos não assegura a melhoria do processo de ensino, visto que boa parte dos
alunos já possui conhecimento acerca da utilização dos mesmos, enquanto que, a maioria dos
professores não sabe o que fazer para melhorar o processo de ensino e aprendizagem com esta
tecnologia.

Desse modo, cabe uma preocupação com a preparação e com o trabalho de aperfeiçoamento dos professores, neste
sentido Zulato (2002) afirma que essa preparação não se trata apenas de um treino técnico de conhecimento e
operação de programas e equipamentos, mas sim, propostas metodológicas de aplicações na prática pedagógica que
proporcione fazer com que a tecnologia que já faz parte da vida dos jovens, seja aplicada com fins educativos.
Dentre vários softwares educativos, destacamos o software matemático GeoGebra que, Segundo (NÓBRIGA et al.,
2012), - é um software de matemática dinâmica, gratuito e multiplataforma para todos os níveis de ensino, que combina
geometria, álgebra, entre outros, numa mesma aplicação, “é atualmente um dos softwares educativos de matemática
mais utilizados no mundo”. Os mesmos, ainda, afirmam que várias pesquisas apontam contribuições de programas
desse tipo para o ensino de Matemática.
Sheffer et al. (2010) apud (NÓBRIGA et al., 2012) “Dizem que tais recursos podem favorecer a valorização da
capacidade argumentativa nas atividades matemáticas, tornando-se, na medida em que a exploração matemática
acontece, um terreno vasto para experimentação, observação, demonstração, elaboração e construção de conjecturas”.
Episódio que viabiliza aos alunos momentos de persistência, intercâmbio que despertam maior interesse, uma vez que
estes passam a agir como construtores de seu próprio conhecimento. Logo, se faz necessário propostas de integração
desse software no ensino de matemática.
Neste sentido, propomos uma opção de aplicação do software matemático GeoGebra, como uma alternativa
metodológica para o ensino de Matemática através do desenvolvimento de um projeto de pesquisa que tem como
objetivo a construção de recursos didáticos digitais voltados ao ensino de funções exponenciais e funções logarítmicas.
Essas construções constituem na elaboração de Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA), cujo maior benefício é a sua
reutilização e adaptação, uma vez que, podem ser usados e adaptados diversas vezes em diversos ambientes de
aprendizagem e ensino. Para Spinelli (2007, pág. 7),

[...] um objeto virtual de aprendizagem pode tanto contemplar um único conceito quanto englobar todo o
corpo de uma teoria. Pode ainda compor um percurso didático, envolvendo um conjunto de atividades,
focalizando apenas determinado aspecto do conteúdo envolvido, ou formando, com exclusividade, a
metodologia adotada para determinado trabalho.

Os objetos virtuais de aprendizagem podem ser recursos que permitem o auxílio no desenvolvimento do ensino e
aprendizagem, de modo que professores e alunos sejam parceiros na construção do conhecimento.
Esse projeto de pesquisa pauta-se em uma das novas diretrizes metodológicas denominadas Tendências
Metodológicas da Educação Matemática - “O uso de computadores e calculadoras no ensino da Matemática”, que
surgiram de pesquisas voltadas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem de matemática, por educadores
matemáticos. Essas pesquisas, segundo Mendes (2009), têm como metas “desenvolver, testar e divulgar métodos
inovadores de ensino; elaborar mudanças curriculares além de desenvolver e testar materiais de apoio para o ensino de
matemática”.
 
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento, construção dos objetos virtuais de aprendizagem e análise dessa proposta realiza-se uma
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pesquisa bibliográfica na busca de referencial teórico que deem sustentação a nossa proposta de trabalho. Para (GIL,
2002) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos”. A pesquisa bibliográfica, como os demais tipos de pesquisa desenvolve-se no decorrer de uma
sequência de etapas, ainda (GIL, 2002), o número de etapas de uma pesquisa, assim como seu encadeamento,
depende de muitos fatores, tais como a natureza do problema, o nível de conhecimentos que o pesquisador dispõe
sobre o assunto, o grau de precisão que se pretende conferir a pesquisa, etc. Assim, qualquer tentativa de apresentar
um modelo padrão para a realização de uma pesquisa bibliográfica deverá ser entendida com discricionária.
Assim, para o desenvolvimento e análise dessa proposta, partindo da escolha do tema realizamos um levantamento
bibliográfico; busca de fontes; leitura do material; fichamento; organização lógica e sequencial do assunto para então,
partir para a construção e teste dos objetos virtuais de aprendizagem. Utilizamos os conceitos e as definições contidas
em Paiva (2009) sobre as funções exponenciais e funções logarítmicas, bem como as orientações contidas em Araújo e
Nóbriga (2010) para as construções dos objetos virtuais de aprendizagem com o software matemático GeoGebra.
Tendo em vista obter os objetivos de modo satisfatório, as atividades foram iniciadas a partir de um planejamento
coletivo, neste ficou estabelecido quais metas e procedimentos para atingi-las. Para tanto foi discutido com a equipe
acerca da proposta de pesquisa, tema a ser trabalhado, metodologia a ser utilizada, os momentos de encontro (data e
horário, possíveis ou parcialmente possíveis a todos os participantes), bem como possíveis ações que seriam
desenvolvidas ao longo do percurso. Além disso, foram estabelecidas as atribuições concernentes a cada um dos
participantes com os devidos prazos para cumprimento.
Em seguida, buscando me conceder uma formação básica consolidada com referência ao conteúdo que iriamos
pesquisar, para que eu pudesse me integrar e contribuir de forma efetiva com a proposta de pesquisa, foi realizado
pelos professores orientadores um trabalho voltado ao estudo das funções em questão, uma vez que eu, ainda,
desconhecia o conteúdo.
Enquanto aluna bolsista, o levantamento bibliográfico ficou sobre a minha responsabilidade, a partir das sugestões dos
orientadores. Além desse levantamento, realizei as construções dos objetos virtuais nos intervalos entre um encontro e
outro, ficando estabelecido que a cada encontro seriam realizadas demonstrações dessas construções, para que
fossem efetivadas possíveis análises, testes, sugestões, melhorias, até conseguirmos o produto esperado.
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Instituto Federal de Sergipe – IFS/Campus São Cristóvão a oferta dos cursos de nível médio acontece
concomitantemente aos de nível técnico, com isto, esses cursos são denominados de cursos Integrados. Nessa
modalidade, os conteúdos das disciplinas que fazem parte de núcleo comum (Matemática, Português, História,
Geografia, Educação Física, Química, Física, Biologia, Artes, Filosofia e Sociologia) são direcionados de modo a
atender aos pré-requisitos das disciplinas direcionadas ao curso técnico, tendo em vista as necessidades destes.
Nesse contexto, para o desenvolvimento dessa proposta de pesquisa que visa trabalhar com as Funções Exponenciais
e Funções Logarítmicas precisei de uma formação de nivelamento que trata dos conteúdos relativos a essas funções,
uma vez que desconhecia os temas a serem explorados, o que demandou um pouco mais de tempo em nosso trabalho.
Com esse projeto desenvolvemos objetos virtuais de aprendizagem que nos permite realizar um estudo numa
perspectiva diferenciada, fazendo uso de um dos recursos didáticos auxiliares, a saber o uso do computador no ensino
e aprendizagem da matemática, dentre outros, que estão disponíveis a professores e alunos tendo em vista promover
uma aprendizagem significativa.
Em se tratando do software matemático GeoGebra que foi desenvolvido por Markus Hohenwarter, professor da
Universidade de Salzburg, com o intuito de dinamizar o estudo da Matemática, ele é composto por ferramentas
tradicionais de um software de geometria dinâmica, o GeoGebra tem como um diferencial didático a possibilidade de
representação de um mesmo objeto na forma algébrica e na forma geométrica que interagem entre si, possibilitando ao
usuário condições para investigar, conjecturar, experimentar situações em um processo dinâmico.
O leitor curioso pode baixar gratuitamente o software matemático GeoGebra, no endereço
www.geogebra.org/cms/pt_BR/download/, este é apresentado numa planilha contendo uma Janela de Álgebra - à
esquerda e uma Janela de visualização – à direita, entre a Barra de Ferramentas (parte superior da interface) e o
Campo de Entrada (parte inferior da interface), cada elemento da Área de Trabalho (Janela de visualização) é descrito
algebricamente na janela de Álgebra ao Lado.
As entradas dos objetos com as propriedades desejadas podem ser na forma de comando no Campo de Entrada ou
através da Barra de Ferramentas na Área de Trabalho. Para ter acesso a uma das ferramentas (comandos/ ícones)
dentro de uma caixa de ferramenta, basta clicar na seta do canto inferior direito de cada caixa de ferramenta/ícone,
deslizar o botão do mouse para baixo e selecionar o ícone/ferramenta que desejar.
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No que se refere as funções exponenciais os objetos virtuais de aprendizagem desenvolvidos permitem um estudo que
possibilite ao educando verificar e validar as definições e propriedades pertinentes as funções exponenciais, que no
geral são enunciadas aos mesmos sem que estes tenham a possibilidade de análise e intepretação para um
aprendizado significativo, desse modo, por meio desses OVA´s é possível:
1. Reconhecer a função exponencial;

2. Utilizar sua notação ;
3. Construir e analisar gráficos de funções exponenciais com o auxílio do software matemático GeoGebra;
4. Compreender o Domínio D(f), Contradomínio CD(f) e Imagem Im(f) de uma função exponencial, comprovando que:

 
5. Verificar que o gráfico de uma figura chamada curva exponencial, passa por (0, 1);
6. Visualizar de modo dinâmico que o gráfico não toca o eixo x e não tem pontos nos quadrantes III e IV;
7. Comprovar e validar a definição de uma função exponencial, quando a base

    a função é crescente, em símbolos se

8. Comprovar e validar a definição de uma função exponencial, quando a base ) a função é decrescente,

9. Compreender que a função exponencial é sobrejetiva, dado que , ou seja, para todo número real

, existe um  tal que  (todo número real positivo é uma potência de a) e que é injetiva, assim, se

 ou se , uma vez que ela é crescente  para  ou

decrescente para ), assim concluir que a função exponencial é bijetiva, logo, admite função inversa;
10. Constatar que a função exponencial é ilimitada superiormente.
Ao leitor sugerimos a plotagem de uma função exponencial, conforme definição de Paiva (2009), onde afirma que uma

função exponencial é toda função  tal que , com , com o auxílio do software
matemático GeoGebra afim de conferir o que estamos enunciando. Para este fim, basta seguir o seguinte protocolo de
construção:
De posse da interface do  software matemático GeoGebra, inicialmente crie CONTROLE DESLIZANTE que será
utilizado como a base da função exponencial, para tal digita-se no CAMPO DE ENTRADA a = 2, aperte ENTER, clique
sobre o ponto a que vai aparecer na janela da álgebra, lado esquerdo da interface do GeoGebra, com o botão direito do
mouse e selecione EXIBIR OBJETO, fazendo com que o ponto a referido, apareça na janela de visualização do
aplicativo.

Em seguida digite no CAMPO DE ENTRADA a função . Aparecerá na JANELA de álgebra a função f(x)

na forma algébrica   paralelo a isto surgirá na JANELA DE VIZUALIZAÇÂO a sua representação geométrica
de forma dinâmica.
Após a construção da Função, vamos criar um ponto A sobre o eixo X, que ao movimentar esse ponto poderemos
perceber o comportamento da função, assim, nos possibilitando condições de analises e interpretações do desempenho
desta. Com este propósito, na barra de ferramentas do GeoGebra seleciona a opção novo ponto e clica-se sobre o eixo
X, determinando o ponto A, em seguida, no CAMPO DE ENTRADA escreve-se a seguinte expressão a^x(A) dando

origem a um número b que aparecerá na JANELA DE ALGEBRA. Esse número corresponde ao valor de  na

Função. Vamos transferir esse valor de “b” para o eixo Y.  Escrevendo no CAMPO DE ENTRADA o par ordenado
. Observe e aparecerá um Ponto B no eixo Y. Caso o ponto B não apareça movimente o ponto A até que apareça na
janela de visualização. Dando continuidade ative a ferramenta RETA PERPENDICULAR e trace uma reta perpendicular
ao eixo X passando pelo ponto A e perpendicular ao eixo Y passando pelo ponto B. Em seguida clique na ferramenta
INTERSEÇÂO DE DOIS PONTOS e marque sobre a intersecção dessas perpendiculares e sobre a função, esse novo
ponto será rotulado, automaticamente, pelo aplicativo como C, sendo possível renomear.
Dando continuidade, vamos esconder as retas AC e BC e fazer aparecer apenas um segmento AC e BC pontilhado cuja
finalidade é proporcionar ao estudante condições a associar os elementos do domínio da função com as suas
respectivas imagens. Para isto clica-se sobre as retas que passam com o botão direito do mouse, selecione a opção
ESCONDER OBJETO, ficando visível apenas os pontos A, B e C. selecione a ferramenta SEGMENTO e crie um
segmento de A à C e de C à B. Mude as cores e estilos em PROPRIEDADES, com isso, encerra o protocolo de
construção da função exponencial com o software matemático GeoGebra.
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Ao término deste protocolo, o leitor terá plotado uma função exponencial crescente, para a plotagem de uma função
exponencial decrescente, segue-se o protocolo de construção acima, sendo bastante e necessário escolher o valor da
base a entre zero e um.

O leitor poderá plotar a função exponencial crescente  , bem como representar a função exponencial

decrescente  . Em ambas é possível verificar na janela de álgebra, lado esquerdo do interface do

GeoGebra, a representação dessas função na forma algébrica, , no lado direito, janela de visualização,
pode-se perceber a representação gráfica desta função, e para destacar e fazer uma correlação entre a representação
algébrica com sua representação gráfica, ambas representações estarão plotadas na mesma cor em ambas as janelas.
Em se tratando das funções logarítmicas os objetos virtuais de aprendizagem desenvolvidos permitem um estudo que
possibilite ao educando verificar e validar as definições e propriedades pertinentes as referidas funções, que no geral
são enunciadas aos mesmos sem que estes tenham a possibilidade de análise e intepretação para um aprendizado
significativo, desse modo, por meio desses OVA´s é possível:
1. Reconhecer a função logarítmica;

2. Utilizar sua notação ;
3. Construir e analisar gráficos de funções logarítmicas com o auxílio do software matemático GeoGebra;

4. Verificar que o gráfico de uma função logarítmica, passa por (0, 1), ou seja, , ou ainda, ;
5. Visualizar  de modo dinâmico que o gráfico não toca o eixo y e não tem pontos nos quadrantes II e III;

6. Comprovar e validar a definição de uma função logarítmica, quando a base  a função logarítmica é

crescente, em símbolos

7. Comprovar e validar a definição de uma função logarítmica, quando a base ) a função logarítmica é

decrescente,

8. Verificar que somente números positivos possuem logaritmo real, pois a função  assume somente valores
positivos;
9. Confirmar que sendo a função logarítmica crescente, para números maiores do que 1 se têm logaritmo positivo e para
números compreendidos entre 0 e 1 se têm logaritmo negativo;
10. Confirmar que sendo a função logarítmica decrescente, para os números maiores do que 1 têm logaritmo negativo e
os números compreendidos entre 0 e 1 têm logaritmo positivo;
11. Compreender que a função logarítmica é injetiva, uma vez que números positivos diferentes têm logaritmos

diferentes; É sobrejetiva, pois, dado qualquer número real , existe sempre um único número real positivo x tal que

. Daí, concluir que uma função logarítmica é bijetiva.
12. Constatar que função logarítmica é ilimitada superiormente e inferiormente;
A fim de verificar e validar o que enunciamos, sugerimos ao leitor a plotagem de uma função logarítmica conforme

definição de Paiva (2009) com o auxílio do software matemático GeoGebra. Para Paiva, chama-se logaritmo de  na

base  o expoente x tal que , sendo considerado  e  números reais positivos e .
Em símbolos temos que:

.

Decorre dessa definição que uma função logarítmica é toda função  tal que , com

.
Assim, visando municiar o leitor de informações para essa construção, descreveremos a seguir o protocolo de
realização da mesma. Inicialmente cria-se o CONTROLE DESLIZANTE, para tal digita-se no CAMPO DE ENTRADA a =
2, seguido de ENTER, o leitor vai observar o surgimento do ponto a na janela de álgebra, clique sobre ele no com o
botão direito do mouse e selecione a opção EXIBIR OBJETO, fazendo-o aparecer na janela de visualização.  Em
seguida digite no CAMPO DE ENTRADA f(x) = log (a, x), daí aparecerá a Função logaritmo representado na forma
algébrica, na JANELA DE ÁLGEBRA e sua representação gráfica na JANELA DE VISUALIZAÇÃO, simultaneamente.
Após a construção da Função, crie um PONTO NOVO (A) sobre o eixo X, com esse fim o leitor deve selecione na barra
de ferramentas do GeoGebra a opção novo ponto e clicar sobre o eixo X, determinando o ponto A. Em seguida, no
CAMPO DE ENTRADA escreva a seguinte expressão log(a,x(A)), o leitor perceberá que vai surgir um valor b na
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JANELA DE ALGEBRA, esse valor que surgiu corresponde ao valor de f(x) na Função. Vamos transferir esse valor de
“b” para o eixo Y, com esse fim   digita-se no CAMPO DE ENTRADA (0,b). Observe e aparecerá um Ponto “B” no Eixo
y. Caso o ponto B não apareça movimente o ponto A até que o mesmo apareça. Dando continuidade ative a ferramenta
RETA PERPENDICULAR e trace uma reta perpendicular ao eixo X passando pelo ponto A e ao eixo Y passando pelo
ponto B. Em seguida clique na ferramenta INTERSEÇÂO DE DOIS PONTOS e marque sobre a interseção dessas
perpendiculares e sobre a função, esse novo ponto será rotulado como C.
Em sequência, vamos esconder as retas AC e BC e fazer aparecer apenas um segmento AC e BC pontilhado cuja
finalidade é proporcionar ao estudante condições a associar os elemento do domínio da função com as suas respectivas
imagens. Para isto clica-se sobre as retas que passam com o botão direito do mouse, selecione a opção ESCONDER
OBJETO, ficando visível apenas os pontos A, B e C. selecione a ferramenta SEGMENTO e crie um segmento de A à C
e de C à B. Mude as cores e estilos em PORPRIEDADES, com isso encerra o protocolo de construção da função
logaritmo.
Findo este protocolo este protocolo de construção, o leitor terá plotado uma função logaritmo crescente, para a plotagem
de uma função logaritmo decrescente, segue-se o protocolo de construção acima, sendo bastante e necessário escolher
o valor da base a entre zero e um.
Deixaremos mais uma possibilidade de aplicação desses objetos virtuais de aprendizagem para as funções
exponenciais e logarítmicas, onde é possível explorar o conceito de funções inversas, mostrando que estas, por sua vez
são funções inversas. Assim sendo, considere que:

Dado um número real qualquer, , positivo e diferente de 1, temos:
1. Para todo número real positivo , existe um único número real  tal que .
2. Para todo número real , existe um único número real positivo  tal que .

Os itens I e II, acima, nos garante que a função  é uma correspondência biunívoca entre os

conjuntos  e portanto, essa função admite inversa. Obtendo a inversa da função  por meio
de procedimentos algébricos concluímos que:

 tem a sua inversa dada por .

Com esta finalidade, sugerimos ao leitor a plotagem das funções inversas  
numa mesma construção, de modo análogo pode-se realizar a plotagem das funções inversas

e acrescentar nessas construções uma reta para representar a bissetriz dos
quadrantes ímpares, para isto, após as construções das funções acima, no quarto ícone selecione a ferramenta
reta bissetriz e clica-se sobre os eixos coordenados fazem surgir as bissetrizes dos quadrantes pares e ímpares.
Com o botão direito do mouse clica-se sobre a bissetriz dos quadrantes pares, seleciona a opção exibir objeto,
fazendo esta ficar oculta, deixando visível apenas a bissetriz dos quadrantes ímpares.
Ao explorar as figuras sugeridas acima, o leitor pode verificar, em cada uma das figuras, uma simetria dos
gráficos em relação a reta que representa a bissetriz dos quadrantes ímpares, possibilitando uma fácil
compreensão e percepção dos conceitos acima citados.
Uma vez construídos esses objetos virtuais de aprendizagem para as funções exponenciais e logarítmicas, o
mesmo é facilmente adaptado a outras funções. Caso o leitor queira verificar, com o software matemático
GeoGebra, o comportamento gráfico de outras funções exponenciais e logarítmicas inversas, basta modificar o

valor da base ( ), utilizando bases iguais em ambas funções, que na construção chamamos de controle de
deslizante.
Além dos tipos de representação, o leitor pode observar o comportamento dessas funções ao movimentar o
ponto A, que se encontra sobre o eixo das abscissas (eixo X) e perceber a movimentação dinâmica do ponto B
sobre o eixo das ordenadas (eixo Y) e do ponto C, este se encontra sobre a função, descrevendo exatamente o
trajeto de crescimento ou decrescimento da função, possibilitando ao estudante explorar os diversos conceitos
concernentes as funções exponenciais e/ou logarítmicas.
 
CONSIDERAÇÕES
Pensar sobre a possibilidade de integrar conteúdos matemáticos e significados remete à ideia de que a
construção de determinado conceito ocorre na medida em que se amplia a compreensão de seus significados. O
livro didático constitui apenas um dos recursos auxiliares, dentre outros muitos recursos importantes para
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promover um aprendizado em matemática com significado. Diante de vários recursos disponíveis a professores e
alunos, tais como calculadora, livros paradidáticos, jornais, revistas, folhetos de propaganda, instrumentos e
materiais, vídeos, computador, enxergamos neste último a possibilidade de aplicação dessa tecnologia por meio
de construções de objetos com um software matemático.
Assim, entendemos que a possibilidade de usar a tecnologia na composição de alguns artefatos que
denominamos Objetos Virtuais de Aprendizagem constitui mais um elemento na busca de recursos que
possibilitem uma aprendizagem significativa. Por meio destes, temos a possibilidade de tratar a construção e
análise de gráficos das Funções Exponenciais e Logarítmicas com a interação da Álgebra e Geometria. Essa
condição de construção, análise e interpretação geométrica, torna a compreensão mais fácil para a obtenção da
inversa e da resolução de equações e inequações Exponenciais e Logarítmicas, proporcionando assim, aulas
mais dinâmicas e participativas, uma vez que, a resolução gráfica é menos enfadonha e mais rápida que a
solução algébrica.
A partir dessas construções, disponibilizamos a comunidade escolar como um todo, um acervo de recursos que
pode ser utilizado tanto no processo de ensino das funções exponenciais e das funções logarítmicas quanto no
processo de aprendizagem das mesmas, possibilitando assim, condições à integração dos computadores no
processo de ensino e aprendizagem da matemática de forma efetiva e eficaz.
A integração do computador no processo de ensino de Matemática tem sido fortemente recomendada, afirma
Zulatto (2002, p. 20). Em se tratando do uso do computador com aplicação de software de geometria dinâmica,
não é diferente, desse modo, explorar figuras geométrica utilizando o software GeoGebra, possibilita ao aluno a
construção e validação de suas próprias hipóteses, bem como a validação das mesmas. Assim, O próprio aluno
irá realizar a verificação e validação da conjectura que formulou. Isso é possível devido aos recursos dos
softwares, como o arrastar, o que possibilita a simulação de diferentes casos da figura, como se o aluno
estivesse verificando “todos” os casos possíveis de uma mesma família de configuração (ZULATTO, 2002, p.
21).

O arrastar é uma das principais características dos softwares de Geometria Dinâmica, visto que ao arrastar uma figura o
aluno, poderá “observar todos os casos possíveis da figura, para um mesmo conjunto de figuras com a mesma
propriedade” (Henriques, 1999, p.53) apud Zulatto (2002, p. 23), proporcionando assim, baseado na exploração, novas
possibilidades para o ensino e aprendizagem de Matemática.
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