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RESUMO 

 

A cada dia que passa a tecnologia se faz mais presente na educação e os recursos que a informática 

oferece possibilita a implementação de novos conceitos no ensino e aprendizado. Neste sentido, este 

trabalho, de caráter qualitativo e quantitativo, procura abordar a inserção de recursos tecnológicos para o 

ensino da disciplina Fundamentos da Matemática Elementar. Para este efeito, é proposta a utilização do 

software Scilab como uma ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem de matemática 

básica. O Scilab é uma excelente ferramenta para o estudo do comportamento de funções, além disso, tem 

a sua própria linguagem de programação estruturada que é de aprendizagem fácil onde, possibilita o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e o pensamento cognitivo do estudante é desenvolvido. A experiência 

metodológica ocorreu em uma turma do 1° semestre do curso de Ciências da Computação do campus da 

UNEMAT em Alto Araguaia. A proposta metodológica foi aplicar as atividades onde os discentes poderiam 

estudar funções utilizando o Scilab e observar o comportamento dos gráficos com a alteração dos 

coeficientes. Com base nos resultados, ficou evidenciado que a utilização do Scilab como ferramenta de 

apoio proporcionou uma maior assimilação, interpretação e discursão dos resultados. Além disso, 

possibilitou ao discente uma aprendizagem mais significativa. 
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ABSTRACT 

 

Every day that passes the technology is made more present in the education and the resources that the 

computer science offers makes possible the implementation of new concepts in the teaching and learning. In 

this sense, this work, of qualitative and quantitative character, tries to approach the insert of technological 

resources for the teaching of the discipline Foundations of the Elementary Mathematics. For this effect, the 

use of the software is proposed Scilab as a support tool to the process of teaching-learning of basic 

mathematics. Scilab is an excellent tool for the study of the behavior of functions, besides, it has the own 

programming language structured that is of easy learning where, it makes possible the development of the 

logical reasoning and the student's cognitive thought is developed. The methodological experience 

happened in a group of the 1° semester of the course of Sciences of the Computation of the campus of 

UNEMAT in Alto Araguaia. The methodological proposal went to apply the activities where the students 

could study functions using Scilab and to observe the behavior of the graphs with the alteration of the 

coefficients. With base in the results, it was evidenced that the use of Scilab as support tool provided a larger 

assimilation, interpretation and increasing discussion of the results. Besides, it made possible to the students 

a more significant learning. 

 

Keywords: Computing, Foundations of Elementary Mathematics, Scilab, Teaching of Mathematics. 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação 

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos 

 



www.monografias.com 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

EDUCOM – Educação e Computador 

PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação 

INRIA – Institut Nationale de Recherche en Informatique et en Automatique 

ENPC – Ècole Nationale des Ponts et Chaussées 

MIT – Massachusetts Institute of Technology 

GPL – General Public Licence 

2D – Segunda Dimensão  

3D – Terceira Dimensão  

FME – Fundamentos de Matemática Elementar 

 

INTRODUÇÃO 

Considerações preliminares e motivação 

 

A tecnologia e o avanço computacional nos últimos anos têm influenciado o surgimento de aplicações e 

ferramentas para auxiliar o docente a ter em sala de aula recursos atuais e tecnológicos, que possam dar ao 

discente novos conceitos na sua aprendizagem.  Segundo Pacheco e Barros (2013), existem uma enorme 

quantidade de softwares educacionais que envolvem conteúdos de disciplinas regulares e que podem ser 

utilizados nas escolas e universidades como ferramentas de apoio ao ensino. 

O computador, como ferramenta de apoio ao docente, possui um grande poder de estratégia e 

comunicação perante os alunos quando seu uso é bem planejado e administrado no ensino-aprendizado.  

Além de divertir, instrui e possibilita diversas formas de se aprender e criar situações de ensino utilizando 

novas tecnologias. Outro fato importante é que com o auxílio destas ferramentas, eliminam-se as limitações 

de uma aula expositiva tradicional (MARTINS, 2013). 

 Dentre estas tecnologias se destacam os softwares educacionais. Os softwares educacionais têm por 

objetivo facilitar o processo de ensino–aprendizagem, tornando este conceito prático e eficiente. Para 

Martins (2013), é considerado software educacional todo e qualquer programa que contém um conjunto de 

recursos computacionais projetados para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, com o objetivo de 

despertar no aluno o conhecimento cognitivo. Para que haja esta construção de conhecimento e que as 

TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação - possam complementar no desenvolvimento da 

inteligência é necessário que haja envolvimento e troca de informações entre o aluno e o software. 

 Para essa construção de conhecimento, Merlo e Assis (2010) afirmam que as novas tecnologias permitem 

acrescentar ao processo de ensino e aprendizagem novos métodos, matérias e estratégias de ensino.  Além 

disso, é possível tornar novo alguns processos ultrapassados que são utilizados nas escolas, facilitando 

assim o processo do desenvolvimento do conhecimento cognitivo do aluno. 

A utilização de softwares educacionais para o ensino de matemática é uma das formas de apresentar algo 

diferente da metodologia tradicional de transmissão do conhecimento. Os usos desses recursos evidenciam 

uma forma de motivação dos alunos, por parte do professor, ao passo em que os conceitos teóricos são 

construídos por meio da informática e que está presente na realidade social dos alunos (RODRIGUES, 

2006; MUELLER, 2013).  

Segundo Martins (2013), o professor de matemática é sempre o mais criticado entre os educandos e isso se 

vale ao seu processo de formação profissional que mantem uma metodologia com tradições pedagógicas 

passadas e sem inovação, fazendo com que estes profissionais levem essa prática docente para a sala de 

aula. Para Souza (2007), é possível observar a dificuldade da não absorção de determinados 

conhecimentos passados a alguns alunos em sala de aula.  Esta dificuldade encontrada se dá pela forma a 

qual este conteúdo foi apresentado ao discente, e isso, consequentemente, pode contribuir para a 

reprovação do aluno. 

A matemática, para ser compreendida, necessita da interação entre o conteúdo e o aluno de modo ao qual 

o aluno possa entender os conceitos da maneira mais natural possível. Com o auxilio de ferramentas 

educacionais como softwares educativos, aplicativos, entre outros meios informatizados, pode-se superar o 

problema da inter-relação entre os conceitos matemáticos e o cotidiano dos alunos.  Neste sentido, uma 

metodologia que emprega o uso de recursos informatizados pode despertar nos estudantes o interesse pelo 

conteúdo (MACHADO 1987).  

A metodologia proposta neste trabalho consiste em apresentar o software Scilab no processo de ensino e 

aprendizagem de matemática básica em cursos de nível superior. A disciplina Fundamentos de Matemática 

Elementar é oferecida em grande parte dos cursos de graduação da área de exatas como uma disciplina de 
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nivelamento.  Seu principal objetivo é o estudo do comportamento de funções elementares, sendo então um 

pré-requisito para a disciplina Cálculo Diferencial e Integral. O Scilab é um poderoso software livre em 

contínuo aperfeiçoamento e evolução.  Sua principal característica é a facilidade de aprendizagem e 

adaptação à sua linguagem.  Além disso, possibilita a visualização de gráficos de funções a partir de 

comandos muito simples (BARRETO, 2008). 

A principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho é apresentar uma ferramenta de apoio ao 

docente na disciplina Fundamentos de Matemática Elementar. Dessa forma, pretende-se também investigar 

se ao utilizar um software para visualização de gráficos que necessite de alguns conceitos muito básicos de 

programação (por exemplo, declarar um vetor), o interesse dos estudantes é despertado, e com isso, um 

entendimento maior sobre os conceitos teóricos é proporcionado. O assunto principal abordado neste 

trabalho será o estudo do comportamento de funções elementares, sendo então um pré-requisito para a 

disciplina Cálculo Diferencial e Integral.  

Organização do texto 

Inicialmente apresenta-se algumas considerações sobre o uso da informática no ensino de matemática, 

como a informática está presente na educação e como os softwares educacionais complementam o 

processo de ensino da matemática. Cita-se também alguns trabalhos que utilizaram como estratégia o uso 

de novas tecnologias na educação; este assunto é abordado no capítulo 2. No capítulo 3 apresenta-se o 

software Scilab, relatam-se alguns conceitos sobre softwares livres e aprofunda-se sobre as funções e o uso 

do software Scilab. No capítulo 4, apresenta-se o conteúdo trabalhado na disciplina Fundamentos de 

Matemática Elementar juntamente com a metodologia proposta, onde sugere-se o uso do software Scilab no 

processo de ensino e aprendizagem de tais conteúdos. No capítulo 5 são apresentadas a análises e 

discussões dos resultados. Por fim, no capitulo 6 são apresentadas as considerações finais do presente 

trabalho. 

Contribuições do trabalho 

As principais contribuições do Trabalho são: 

 Inserção de um novo recurso computacional e tecnológico na educação matemática. 

 Apresentação de uma metodologia para o ensino-aprendizado de alguns fundamentos da 

matemática. 

 

O USO DA INFORMÁTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

Nos últimos anos, as TICs têm influenciado grandes mudanças em diversos setores da sociedade e o que 

se relaciona a estas transformações cotidianas é o uso do computador e da informática no ambiente de 

trabalho, doméstico e educacional (ALMEIDA, 2011). 

Segundo Guerra (2000), o computador é uma ferramenta indispensável no processo educacional, pois 

possui um grande potencial e está capacitado para unir novas ideias, conceitos e experiências para uma 

melhoria na educação. Seu uso pode possibilitar ao aluno a construção de seu próprio conhecimento 

cognitivo. 

Informática na Educação 

A informática, no contexto educacional, caracteriza-se pelo uso do computador e de softwares como 

instrumento de apoio às atividades pedagógicas ministradas em sala de aula ou em laboratórios (ALMEIDA, 

2011). 

No Brasil, segundo Rodrigues (2006), o interesse pela informática na educação surgiu nos anos 70 partindo 

de docentes de algumas universidades brasileiras que foram motivados pela utilização deste conceito em 

alguns países. Em 1971, com a pretensão de utilizar a informática na educação, foi discutido o uso de 

computadores na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR/ São Carlos) para o ensino de Física. Esta 

experiência começou a se expandir em outras universidades a partir de 1973, quando professores da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) passaram a utilizar computadores de grande porte para 

auxilia-los. Em 1975 se dá início a criação de uma linguagem computacional chamada LOGO, que seria 

utilizada posteriormente como ferramenta para auxiliar na educação de crianças (RODRIGUES, 2006). 

Nos anos 80 novas experiências surgiram e o conceito de informática na educação se fortalecia, 

possibilitando a criação de entidades que foram responsáveis pela implementação desse conceito, desde a 

criação do EDUCOM , em 1984, que possibilitou a formulação da politica de informática educativa nacional, 

até o PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação - criado em 1997 (SOUZA, 2001). 

A utilização da informática na educação e das tecnologias digitais nas escolas possibilita aulas mais 

atrativas e com aprendizagem mais significativa, além de expandir e complementar a metodologia 
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tradicional e, consequentemente, despertar no aluno o raciocínio lógico, este processo possibilita um maior 

dinamismo no processo ensino-aprendizagem (MUELLER, 2013). 

Softwares Educacionais no Ensino de Matemática 

A utilização de recursos informatizados como softwares educacionais, aplicativos e outros meios 

tecnológicos no ensino, dependerá da natureza da aplicação e da proposta pedagógica visada pelo docente 

(MARTINS, 2013). 

Na matemática, os recursos tecnológicos, quando bem inseridos e utilizados adequadamente, permitem que 

os alunos possam interpretar um problema e resolvê-lo de uma maneira mais natural. Estes recursos 

proporcionam um enriquecimento nas atividades pedagógicas, além de facilitar a troca de informações, 

tornando a participação do aluno mais ativa e sua aprendizagem mais dinâmica (MARTINS, 2013). 

Segundo Mueller (2013), a informática transforma o processo educacional e a união desses recursos 

computacionais com a metodologia de ensino fará com que a aprendizagem se inove, tornando o ambiente 

de ensino mais diversificado. Neste sentido, Dazzy (2011) propõe a utilização do software Graphmatica para 

o ensino de funções polinomiais de grau maior que dois. O Graphmatica é um software de fácil acesso e 

exploração que possibilita a visualização e representação de gráficos em 2D (ALMEIDA, 2011). Em seu 

trabalho, o autor analisa os livros didáticos e como os professores abordam o conteúdo das funções e 

propõe a utilização da ferramenta computacional como instrumento de apoio ao ensino das funções 

polinomiais.  

Pedroso (2012) apresenta uma proposta de ensino da Trigonometria utilizando o software GeoGebra, uma 

ferramenta versátil que possibilita representar funções gráficas em 2D de qualquer grau, logarítmicas, 

trigonométricas, entre outras. O autor, em sua proposta, aplicou atividades à uma turma e analisou os dados 

coletados. Com essas informações, o autor observou que a utilização do software facilitou a aprendizagem 

das funções trigonométricas e possibilitou uma forma de aprendizagem mais dinâmica e interativa.  

Martins (2013) estudou as possíveis formas e contribuições na utilização dos softwares winplot e winmat no 

curso de Licenciatura em Matemática e como eles podem ser inseridos na formação de professores. Neste 

trabalho o autor analisou e evidenciou que as matérias de Calculo Integral e Diferencial, Álgebra Linear e 

Fundamentos da Matemática seriam compatíveis com as potencialidades e os recursos que esses 

softwares oferecem.  Além disso, ambos proporcionam a construção de atividades práticas. 

Desenvolvido pelo Professor Richard Parris em 1985, o winplot é um software capaz de plotar diversos tipos 

de gráficos em 2D e 3D.  Além disso, é possível representar qualquer equação, função e até mesmo realizar 

cálculos de limites e derivadas. Já o software winmat é utilizado para cálculos com matrizes, além de 

realizar operações como soma, multiplicação, determinantes, escalonamento e até mesmo a busca por 

soluções de um sistema de equações lineares (MARTINS, 2013). 

Além dos softwares winplot e winmat citados no trabalho de Martins, outros softwares gratuitos e com 

grandes potencialidades podem ser utilizados para o ensino de matemática.  Como exemplo cita-se o 

Círculo Trigonométrico. Desenvolvido por Vasco Carrilho e Kasper Jan Mooyman, o Círculo Trigonométrico 

é um software livre que tem por finalidade a apresentação gráfica das funções trigonométricas básicas como 

seno, cosseno, tangente e cotangente ALMEIDA (2011). 

 Outro recurso computacional conhecido no ambiente matemático é o software Régua e Compasso. 

Desenvolvido por René Grothmann, o Régua e Compasso é um software livre e de distribuição gratuita com 

uma interface moderna e intuitiva. Compatível com qualquer plataforma computacional e disponível em 

diversas línguas, o software faz com que a tela do computador se torne um ambiente interativo ao qual 

possibilita a construção e a manipulação de desenhos geométricos com traços e círculos de variadas 

formas, cores e espessuras podendo ser movidos utilizando o botão do mouse (ALMEIDA; PEDROSO, 

2011). 

Outro software livre e que envolve o estudo desse trabalho é o software Scilab.  O Scilab é um recurso 

tecnológico com grande potencial e que possibilita o estudo de funções e a visualização de gráficos, 

podendo ser utilizado para o ensino de matemática (BARRETO, 2008). A apresentação e o estudo do 

software Scilab serão realizadas no capítulo a seguir. 

 

APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE SCILAB 

Desenvolvido em 1990 por um grupo de pesquisadores do INRIA (do francês - Institut de Recherche en 

Informatique et en  Automatique) e do ENPC (do francês –Ècole Nationale des Ponts et Chaussées), o 

Scilab (Scientific Laboratory)  é um ambiente virtual desenvolvido para a construção de programas para 

resolução de problemas numéricos e cálculos científicos  (BERTOLDI, 2012; BARRETO, 2008).  Passou a 

ser disponibilizado na internet em 1994 e distribuído gratuitamente com o seu código fonte aberto, onde o 
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usuário pode definir diversos tipos de dados e operações pré-compiladas para diversos sistemas 

operacionais (BERTOLDI, 2012). 

O Scilab é um poderoso software livre em contínuo aperfeiçoamento que possui uma linguagem de 

programação própria e uma sofisticada estrutura de dados.  Além disso, existem funções que possibilitam a 

interação com softwares de várias linguagens, por exemplo, FORTRAN, C, C++ e Matlab.  Outra 

característica importante é a vasta biblioteca de funções que permite trabalhar com matrizes, polinômios, 

funções racionais, processamento de imagens e de sinais em geral, álgebra linear, modelagem e simulação, 

programação científica, computação simbólica, geração de gráficos bidimensionais e tridimensionais com 

alta resolução, entre outras (BERTOLDI, 2012; BARRETO, 2008). 

Softwares Livres 

Diferentemente dos softwares proprietários ou privados, ao qual seu código é oculto e sua licença é 

adquirida mediante pagamento, os softwares livres são todo e qualquer programa que pode ser utilizado 

para qualquer propósito, copiado e distribuído sem licença comercial, além de possuir uma linguagem 

aberta que pode ser estudada, modificada e aperfeiçoada. (ALMEIDA, 2011; BARRETO, 2008).  

Segundo Silveira (2004), o termo software livre teve início em 1983, quando o pesquisador Richard 

Stallman, do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT (do inglês -MassachusettsInstituteof Technology) 

iniciou o projeto GNU que tinha por objetivo construir um sistema operacional livre semelhante ao sistema 

Unix. Em 1984 nasce a Free Software Foundation e com ela o sistema operacional GNU ganhava suas 

linhas de código através da comunicação entre apaixonados pela programação e hackers.  Dessa forma, os 

componentes do sistema GNU eram desenvolvidos. Em 1991, um jovem matemático finlandês chamado 

Linus Torvalds havia desenvolvido o kernel que se tornaria o Linux, a junção de seu nome, Linus, com o 

sistema Unix. Seu código-fonte era aberto e vários colaboradores se uniram para aperfeiçoar as novas 

versões do software. Diversos softwares livres seriam desenvolvidos, tais como o apache, criado para 

executar páginas web nos servidores de rede, o OpenOffice.org que reúne editores de texto, apresentações 

e folha de cálculo, entre outros softwares (SILVEIRA, 2004).  

Atualmente são milhares de software livres que utilizam a licença GPL (do inglês - General PublicLicence). 

Criada pela Free Software Foundation, a GPL é uma licença que protege e assegura que ninguém se torne 

proprietário de um software livre (SILVEIRA, 2004). 

O Software Scilab 

O Scilab possui uma aparência simples e de fácil compreensão. Quando executado, surge uma janela de 

trabalho chamada console. É a partir do console que o usuário poderá interagir com o programa. A Figura 1 

exibe o console do Scilab na versão 5.5.1 em português. 

Figura 1: Janela de trabalho do Scilab 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Observa-se na Figura 1 a janela central onde está localizado o prompt inicial que é representado pelo 

símbolo “-->”.  Tal símbolo indica a marcação onde serão digitados os comandos necessários para realizar 

os cálculos e as compilações. O Navegador de arquivos (janela à esquerda) é utilizado pelo usuário para 

criar, localizar e modificar os arquivos existentes. O Navegador de variáveis exibe todas as variáveis 

utilizadas no ambiente em um determinado momento, até que sejam apagadas. Já o Histórico de comandos 

exibe todos os comandos digitados e executados na área do console. 

No console do Scilab também esta presente alguns menus na barra de ferramentas com as opções: 

Arquivo, Editar, Controle, Aplicativos e Ajuda (?), possuindo os seguintes sub – menus: 

 Arquivos: Executar, Abrir um arquivo, Carregar ambiente, Salvar ambiente, Alterar o diretório atual, 

Exibir diretório atual, Configuração de página, Imprimir e Sair. 

 Editar: Recortar, Copiar, Colar, Esvaziar a área de transferência, Selecionar tudo, Mostrar/esconder 

a barra de ferramentas, Limpar histórico, Limpar o console e Preferências. 

 Controle: Retomar, Abordar e Interromper. 

 Aplicativos: SciNotes, Xcos, Tradutor de Matlab para Scilab, Gerenciador de Modulos – ATOMS, 

Navegador de variáveis, Histórico de comandos e Navegador de arquivos. 

 Ajuda: Ajuda do Scilab, Demonstrações do Scilab, Links da web, Scilab Enterprises e sobre o 

Scilab. 

Em seguida, está a Barra de Ferramentas onde localizam-se alguns atalhos como Abrir um arquivo, Abrir o 

programa editor de texto SciNotes, Recortar, Copiar, Colar, Limpar console, Imprimir, Gerenciador de 

Módulos – ATOMS, Xcos, Preferencias do Scilab, Demonstrações do Scilab e Navegador de Ajuda. 

Comandos Necessários ao Desenvolvimento do Texto. 

O Scilab fornece ao seu usuário uma linguagem estruturada de simples manuseio. Sua vantagem perante 

as outras linguagens de programação é a de que não há necessidade de declaração prévia das variáveis a 

serem utilizadas. Em outras palavras, não há necessidade de alocar memória para as variáveis a serem 

utilizadas, esta operação é feita de maneira automática. Esta característica é importante para alunos que 

não possuem experiência em programação, como é o caso dos alunos do primeiro semestre de cursos de 

graduação. 

A seguir apresentam-se os comandos básicos necessários ao desenvolvimento do presente trabalho.  

 Os códigos e comandos inseridos no console do Scilab devem ser digitados após o símbolo “-->“ e, 

em seguida, clicar na tecla ENTER. 

 A expressão “ans” antecede o resultado ou resposta de qualquer expressão ou comando. 

 Utilizam-se as teclas ↑ e ↓ para navegar pelos últimos comandos utilizados. 
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 Para problemas que exijam várias linhas de programação, utiliza-se o editor de texto SciNotes. 

 Ao utilizar o SciNotes, o comando “//” é utilizado antes dos textos para que o Scilab interprete 

aquele texto como um comentário e assim a linha de comando não será compilada. 

 O uso ou ausência do “;” (ponto e vírgula) no final de uma linha de programação faz com que o 

Scilab suprima ou permita a visualização do resultado da operação no console. 

 O comando “clear” é utilizado para apagar todas as variáveis que foram criadas. 

 O comando “clc” é utilizado para limpar à tela. 

Operações Aritméticas, Relacionais e Funções Básicas do Scilab. 

Para realizar as operações aritméticas no Scilab, são necessários alguns símbolos que são apresentados 

na Tabela 1. 

Símbolo Operação Exemplo 

 Adição 

 

 Subtração 

 

 Multiplicação 

 

 Divisão 

 

 Potência 

 

 
Declarar vetores com 

muitos elementos. 

 

Tabela 1: Operações Aritméticas no Scilab 

Além dos símbolos de operações aritméticas apresentados na Tabela 1, o Scilab utiliza de outros símbolos 

relacionais que são descritos na Tabela 2. 

Símbolo Operação 

 Igual 

 Menor 

 Menor ou Igual 

 Maior 

 Maior ou Igual 
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Marcará pontos decimais em um 

número ou fará parte de um 

operador para operações ponto a 

ponto entre um ou mais vetores. 

Tabela 2: Símbolos Relacionais do Scilab 

Na Tabela 3 estão relacionadas algumas funções básicas presentes na biblioteca de funções do Scilab e 

alguns exemplos.  

Função Operação Exemplo 

sqrt (x) Raiz quadrada de um número 

 

log2 (x) Logaritmo de base 2 

 

log10 (x) Logaritmo de base 10 

 

poly Declara um polinômio 

 

roots Calcula Raízes de polinômios 

Tabela 3: Exemplo de funções matemáticas básicas no Scilab. 

Além das funções básicas relatadas acima, na Tabela 4 constam algumas variáveis especiais e seus 

respectivos comandos. 

Função Operação 

%pi 3.1415927 

%e 2.7182818 

%i Raiz quadrada de -1 

%inf Infinito 

abs(x) 
Módulo ou valor absoluto de 

x. 

Tabela 4: Variáveis especiais do Scilab. 

Variáveis 

No Scilab, uma ou várias variáveis podem ser declaradas utilizando-se letras ou palavras, essas variáveis 

devem ser iniciadas com algum valor (PRATA, 2011).  Há algumas permissões e proibições relacionadas ao 
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modo de como declarar uma variável no Scilab. Não é permitido usar caracteres especiais. Além disso, é 

feita uma distinção entre maiúsculo e minúsculo (LACERDA, 2011). Veja na Figura 2, um exemplo de 

declaração e manipulação de variáveis. 

Figura 2: Manipulação de Variáveis no Scilab 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

No painel esquerdo da Figura 2, consta um exemplo onde três variáveis são declaradas e em 

seguida algumas operações de soma e subtração são realizadas.  No painel direito, um 

exemplo que utiliza as operações de multiplicação, divisão e soma é apresentado. 

 

Vetores e Matrizes 

O Scilab possui uma grande capacidade e poder para lidar com matrizes (BARRETO, 2008). As matrizes 

são um conjunto de dados homogêneos que possui sempre o mesmo tipo de conteúdo, ou seja, uma matriz 

pode conter somente strings ou apenas números e não os dois simultaneamente (LACERDA, 2011). 

O vetor é um conjunto de elementos em uma fila ou coluna de uma determinada matriz e pode armazenar 

vários itens em uma única variável (BARRETO, 2008; LACERDA, 2011). No Scilab uma matriz é indicada 

entre colchetes “[]” e o ponto-e-vírgula declara a mudança para outra linha.  Os elementos de uma matriz 

podem ser separados por dois pontos, vírgulas ou espaços. Na Figura 3 consta um exemplo de como 

declarar vetores no Scilab.  

 

Figura 3: Declarando Vetores no Scilab 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Para acessar um elemento de um vetor =  utiliza-se o comando , onde “ ” indica a 

posição do elemento a ser acessado. A Figura 4 ilustra como um elemento pode ser acessado.  

Figura 4: Acessando um elemento em um vetor no Scilab 



www.monografias.com 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Para realizar operações com vetores, será necessário que esses vetores apresentem a mesma dimensão. A 

Figura 5 ilustra este fato.  

Figura 5: Manipulação de Vetores no Scilab 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Note que nas operações da Figura 5, a inserção do operador “ ” (ponto) indica uma multiplicação ou divisão 

ponto a ponto entre dois vetores. Se o objetivo for realizar a multiplicação usual entre dois vetores é preciso 

que o número de linhas de um seja igual ao número de colunas do outro, seguindo as regras matemáticas.  

Gráficos 

O Scilab possui inúmeros recursos para lidar com gráficos bidimensionais e tridimensionais (BARRETO, 

2008). Para utilizar esses recursos são necessários alguns comandos importantes. Devido aos objetivos 

deste trabalho, apenas o caso bidimensional será abordado. 

 Para gerar gráficos bidimensionais são necessários os comandos plot e plot2d. 

O comando plot realiza operações de plotagem de gráficos de forma mais simples e generalizada, já a 

função plot2d realiza uma plotagem de gráficos onde é possível variar o tipo de gráfico a ser utilizado. 

Segue abaixo algumas variações da função plot2d. 

 plot2d1 é uma forma de plotagem linear (equivalente a função plot). 

A Figura 6 apresenta um exemplo utilizando a função plot2d1. 

Figura 6: Plotando gráficos no Scilab usando o comando plot2d1. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 plot2d2 plota o gráfico na forma de degraus. 

Na Figura 7 consta um exemplo onde se utiliza a função plot2d2. 

 

Figura 7: Plotando gráficos no Scilab usando o comando plot2d2. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 plot2d3 plota o gráfico em barras verticais.  

Na Figura 8 demonstra um exemplo de como utilizar a função plot2d3. 

Figura 8: Plotando gráficos no Scilab usando o comando plot2d3. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 plot2d4 plota setas na linha do gráfico.  

Na Figura 9 consta um exemplo de como utilizar a função plot2d4. 

 

Figura 9: Plotando gráficos no Scilab usando o comando plot2d4. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Existem alguns comandos básicos utilizados para a identificação dos traços e a inserção de legendas nos 

gráficos gerados no Scilab. Para identificar os traços em um gráfico plotado usa-se o comando 

xstring(valor de x, valor de y, ‘texto’). Observe a sintaxe apresentada na Figura 10. 

Figura 10: Exemplo de como identificar os traços no Scilab. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Para inserir legenda em um gráfico com uma moldura usa-se o comando legend. Em sua sintaxe 

hl=legend([‘nome da 1° curva’;’nome da 2° curva’]) , hl refere-se a expressão handle da biblioteca de 

gráficos do Scilab. Observe na Figura 11 o exemplo de como inserir a legenda no gráfico: 

Figura 11: Exemplo de como inserir legenda de gráficos no Scilab. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Para inserir vários gráficos em uma mesma janela utiliza-se o comando subplot(nº de linhas, nº de 

colunas, janela atual).  Observe a sintaxe utilizada no exemplo apresentado na Figura 12.  

Figura 12: Exemplo de como inserir vários gráficos em uma mesma janela no Scilab. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

No capítulo seguinte serão abordados alguns tópicos que envolvem a disciplina Fundamentos de 

Matemática Elementar e a maneira como o software Scilab será utilizado no processo de ensino e 

aprendizagem dessa disciplina. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA 

O presente estudo se caracteriza por uma abordagem qualitativa e quantitativa que, segundo Martins (2013) 

uma abordagem qualitativa envolve o recolhimento de informações descritivas que são adquiridas na 

relação existente entre o pesquisador com o objeto em estudo e que se preocupa em demonstrar as 

expectativas dos participantes. Já a pesquisa quantitativa se caracteriza pelo emprego de quantificação 

onde envolve desde a coleta de informações até a análise final e que consiste em transformar as opiniões, 

dados e informações em valores que possibilitem a classificação e a análise (ALMEIDA, 2011).  O assunto 

predominante na disciplina Fundamentos de Matemática Elementar é o estudo de funções elementares e 

suas peculiaridades. Cita-se como exemplo as funções do primeiro e segundo grau, além das funções 

modulares, exponenciais e logarítmicas.   

A partir do estudo abordado e dos conteúdos teóricos discutidos até o momento, apresenta-se neste 

capítulo uma metodologia para o estudo de funções elementares.  O principal objetivo é investigar a 

aplicabilidade do software Scilab no ensino de matemática a uma turma do primeiro semestre de um curso 

regular de graduação.  A princípio, esta metodologia poderá ser aplicada a alunos iniciantes em cursos de 

nível superior inerente a área de Ciências Exatas. De um modo geral, estes alunos cursam disciplinas de 

nivelamento e que tratam de assuntos antes vistos no ensino médio. 

As principais interpretações e questões a respeito da natureza da aprendizagem se valem ao passado 

histórico da filosofia e da psicologia onde possibilitou desenvolver correntes de pensamento definindo 

paradigmas educacionais e teorias de aprendizagem como a psicologia cognitiva do construtivismo de 

Piaget, o sócio-interacionismo de Vygotsky e Wallon, entre outras (SILVA, 1998). 

Devido aos objetivos deste trabalho, apenas a teoria do Construtivismo será abordado. Segundo Niemann 

(2012), a Teoria Construtivista surgiu no século XX a partir de experiências do suíço Jean Piaget o qual 

observando crianças desde o nascimento até a adolescência, percebeu que o conhecimento se constrói a 

partir da interação do sujeito com o meio em que ele vive, possibilitando assim a construção do seu próprio 

conhecimento. Sendo assim, o construtivismo permite conceber o conhecimento como algo que não é dado 

e sim construído e constituído pelo próprio sujeito através de sua ação e da interação com o meio. 

O construtivismo propõe que o discente participe ativamente do seu próprio aprendizado ao qual o 

conhecimento seja mediado através da experimentação, da pesquisa em grupo, do estimulo e do 

desenvolvimento do raciocínio, entre outros procedimentos (NIEMANN, 2012). 

Para o desenvolvimento do projeto foi necessária a utilização de 4 horas aulas cedidas pelo professor 

responsável pela disciplina Fundamentos da Matemática Elementar código AIA105D01/1. As aulas foram 

ministradas no Laboratório Didático de Computação II sob a supervisão do Prof. Me. Caio Cesar Enside 

Abreu, responsável pela disciplina.  Um total de 25 alunos do curso de Bacharelado em Ciências da 
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Computação da UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso – participaram do experimento didático 

metodológico.  Para a aplicação e apresentação da estratégia utilizaram-se os seguintes recursos 

tecnológicos: Computador, PowerPoint e Datashow.  Devido ao baixo número de computadores presentes 

no laboratório, alguns alunos tiveram que dividir o uso do computador com um colega de classe. 

A Figura ilustra a exposição do trabalho e a participação dos alunos perante os experimentos 

demonstrados. 

Figura 13: Exposição do Trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

A proposta consiste em apresentar os conteúdos teóricos juntamente com alguns experimentos realizados 

utilizando o Scilab.  Para isso, primeiramente foram apresentadas a origem e algumas características do 

software Scilab. Em seguida, foram abordadas algumas funções especiais necessárias para realizar os 

experimentos e, consequentemente, alguns exemplos ilustrativos. Durante os exemplos desenvolvidos, 

observou-se o envolvimento e a discussão dos alunos com relação ao manuseio e possíveis 

potencialidades do software.  

Apresenta-se a seguir os principais tópicos abordados na disciplina fundamentos de matemática elementar, 

que é ofertada no primeiro semestre do curso de Ciência da Computação do campus da UNEMAT em Alto 

Araguaia.  Juntamente com a abordagem teórica, sugere-se neste trabalho a execução de alguns 

experimentos de forma a realizar uma melhor fixação e compreensão dos assuntos abordados 

anteriormente em sala. Vale ressaltar que os experimentos aqui expostos podem ser utilizados 

concomitantemente com a exposição teórica, ou após a realização de uma aula teórica expositiva 

tradicional.  Todas as definições apresentadas neste capítulo foram escritas segundo as obras de Dolce 

(2005) e Iezzi (2005). 

Funções do primeiro grau 

Inicia-se o estudo das funções do primeiro grau a partir da função constante. Segue abaixo a definição da 

função constante: 

Definição: Uma função é considerada função constante quando para cada elemento  

associa-se sempre o mesmo elemento . Ou seja: 

 

 
A Figura 13 apresenta o gráfico de uma função constante. 

Figura 14: Gráfico da Função Constante 



www.monografias.com 

 
Fonte: Iezzi (2005). 

A partir da definição, sugere-se a realização do seguinte experimento:  

Experimento 1:  Utilize o Scilab e esboce o gráfico das seguintes funções constantes no intervalo [-2,2]:  

 
Figura 15: Resolução do exercício  do Experimento 1. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 
Figura 16: Resolução do exercício do Experimento 1. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 
Figura 17: Resolução do exercício do Experimento 1. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Nota-se do Experimento 1 que o gráfico da função constante  é representado por uma reta 

paralela ao eixo  que passa pelo ponto  do plano cartesiano.  

Observando a sequência lógica do conteúdo, a segunda função a ser apresentada é a função identidade: 

Definição: Uma função  é considerada função identidade quando para cada elemento  

associa-se o próprio elemento . Ou seja: 

 

 
A Figura 17 apresenta o gráfico da função identidade. 

Figura 18: Gráfico da Função Identidade 

 
Fonte: Iezzi (2005). 

Experimento 2:  Esboce o gráfico da função identidade  utilizando o Scilab no intervalo [-3,3]. 

Figura 19: Resolução do exercício do Experimento 2. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Observando o Experimento 2, nota-se que o gráfico da função identidade é uma reta que contém as 

bissetrizes do 1° e 3° quadrantes. 

Logo após a função identidade, deve-se apresentar a função linear. 

Definição: Uma função  é considerada função linear quando para cada elemento  

associa-se o elemento  onde  é um número real dado. Isso é:  

 

 
O gráfico da função linear apresentado na Figura 19 é uma reta que passa pelo ponto de origem do plano 

cartesiano com coeficiente angular .  

Figura 20: Gráfico da Função Linear. 

 
Fonte: Iezzi (2005) 

Experimento 3:  Esboce o gráfico das seguintes funções lineares no intervalo [-2,3]. Analisando os gráficos, 

determine se são crescentes ou decrescentes. Qual a influência do coeficiente angular ? 

 
Figura 21: Resolução do exercício do Experimento 3. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 
Figura 22: Resolução do exercício do Experimento 3. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

No Experimento 3, nota-se a influência do coeficiente angular  no gráfico da função linear, a função pode 

ser crescente, caso , ou decrescente, caso .  

O último tipo de função do primeiro grau a ser apresentada é a função afim. 

Definição: Uma função  é considerada uma função afim quando a cada elemento  

estiver associado o elemento  com . Ou seja: 

 

 
Experimento 4: Plote o gráfico das seguintes funções no intervalo [-1,2] e faça considerações acerca dos 

coeficientes angular e linear. 

 
Figura 23: Resolução do exercício do Experimento 4. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 
Figura 24: Resolução do exercício do Experimento 4. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Observa-se que na função afim , o coeficiente  recebe o nome de angular ou declividade, 

já o coeficiente  é denominado linear. No Experimento 4, nota-se que no gráfico das funções 

demonstradas, o valor designado para o coeficiente  determinará se a função será crescente ou 

decrescente, já os valores designados para o coeficiente  será a ordenada do ponto ao qual a reta cortará 

o eixo . 

Funções do Segundo grau 

Definição: Uma função  é considerada função do segundo grau ou função quadrática quando 

associa a cada  o elemento , onde  (IEZZI, 2005). Ou seja: 

 

 
Experimento 5:  Plote o gráfico das seguintes funções do segundo grau no intervalo [-3,3] e faça 

considerações sobre o comportamento do gráfico. Para determinar o intervalo de visualização dos gráficos, 

utilize um incremento de 0,5. Além disso, determine em quais casos a parábola representativa da função 

quadrática possui concavidade voltada para cima ou para baixo. 

 

 
Figura 25: Resolução do exercício do Experimento 5. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 
Figura 26: Resolução do exercício do Experimento 5. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Observando o Experimento 5, nota-se que a concavidade dos gráficos poderá assumir duas posições. Na 

função , onde o coeficiente  é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. 

Na segunda função  , onde o coeficiente  é negativo, a concavidade da parábola é 

voltada para baixo. 

Definição de raiz ou zero de uma função: Os zeros ou raízes de uma função são os valores de  reais tais 

que .  

As raízes da função quadrática são as soluções da equação . A fim de facilitar a 

discussão acerca das raízes da função quadrática, escreve-se a mesma em uma forma alternativa: 

 

. 

 Representando por , obtêm-se a forma canônica da função do segundo grau: 

.  

 Voltando agora na solução da equação , têm-se 
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A existência de raízes reais para a equação do segundo grau fica condicionada ao fato de . Dessa 

forma, apresentam-se três casos distintos a serem considerados sobre as raízes de uma função quadrática. 

Primeiro caso ; a equação apresenta duas raízes distintas.  

 
Segundo caso ; a equação apresenta duas raízes iguais.  

 

Terceiro caso : assim  e a equação não possui raízes reais. 

Experimento 6:  Determine analiticamente as raízes das seguintes funções e em seguida utilize o comando 

roots do Scilab para confirmar seus cálculos.  Plote os gráficos das respectivas funções no intervalo [-2,4] e 

interprete os resultados. Utilize um incremento de 0,5 durante a construção do vetor . 

 
 

Figura 27: Resolução do exercício  do Experimento 6. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Na função acima, onde nota-se que a parábola corta o eixo  nos pontos -1 e 3. Note que estes 

pontos são as raízes desta função. 

 
Figura 28: Resolução do exercício do Experimento 6. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Na função acima, onde , a parábola toca o eixo   no ponto 1, indicando a raiz desta equação. Neste 

caso,  possui raiz dupla 

 
Figura 29: Resolução do exercício do Experimento 6. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Nesta função, onde  , não existem raízes reais. Note que o gráfico da função não intercepta o eixo .  

Vale também salientar que, em todos os casos apresentados, o coeficiente  na função do segundo grau, 

indica o ponto em que o gráfico intercepta o eixo . 

Função Modular 

Definição: Uma função  é considerada uma função modular quando a cada  é 

associado o elemento . Ou seja: 

 

 
Ao utilizar o conceito de módulo de um número real, podemos definir a função modular da seguinte forma: 

 
A Figura 30 apresenta o gráfico da função modular. 

Figura 30: Gráfico da Função Modular. 
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Fonte: Iezzi (2005) 

Experimento 7:  Utilize o Scilab e esboce o gráfico da função modular no intervalo [-3,3]: 

Figura 31: Resolução do exercício do Experimento 7. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

No experimento 7 observa-se que o gráfico da função modular é a reunião de duas semi-retas de origem em 

(0,0), que são as bissetrizes do 1° e 2° quadrantes.   

Função Exponencial 

Definição: É denominada função exponencial de base , a função  que associa a cada  real o 

número . Ou seja: 

 

 
A função exponencial apresenta algumas propriedades. A função  será crescente se o 

coeficiente , e se o coeficiente  a função será decrescente, (DOLCE, 2005).  

O gráfico da função exponencial é representado na Figura 32. 

Figura 32: Gráficos da Função Exponencial 

 
Fonte: Dolce (2005). 

Experimento 8: Utilize o Scilab e plote o gráfico das seguintes funções exponenciais e interprete os 

resultados. Utilize um incremento de 0,1 na construção do vetor .  

onde . 
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Figura 33: Resolução do exercício do Experimento 8. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

onde  

Figura 34: Resolução do exercício  do Experimento 8. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Observando o Experimento 8, nota-se que quando o coeficiente , a função será crescente, e se o 

coeficiente , a função será decrescente. 

Funções Logarítmicas 

Definição: É denominada função logarítmica de base  a função  que associa a cada  o 

número , onde  . Ou seja: 

 

 
Experimento 9: Utilize o Scilab para plotar o gráfico das seguintes funções logarítmicas no intervalo [0.1, 2] 

com passo de 0,1. Interprete os resultados.  

 
Figura 35: Resolução do exercício do Experimento 9. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

b)  

Figura 36: Resolução do exercício do Experimento 9. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

No experimento 9 podemos observar que quando , a função será crescente, e se , a 

função será decrescente. Note que utilizamos a função exponencial  para podermos calcular a 

função , isso porque não existe tal função no toolbox do Scilab. 

Função Inversa 

Aproveitando as propriedades da função logarítmica pode-se estudar também a função inversa. Neste caso, 

a função  e  são inversas uma da outra .  

Definição: Sendo  uma função bijetora de A em B, a relação inversa de  é uma função de  em e será 

indicada por . Tal função  denomina-se função inversa de . 

Para discutir sobre a função Inversa, apresentam-se primeiramente alguns conceitos sobre as funções 

sobrejetora, injetora e bijetora: 

Definição: Uma função  de A em B é sobrejetora se, e somente se, para todo  pertencente a B existe um 

elemento  pertencente a A tal que . 

 Note que se  é uma função sobrejetora, então . 

Definição: Uma função de A em B é considerada injetora se quaisquer que sejam  e  pertencentes 

ao conjunto A, se  então . 

 Conclui-se da Definição de função injetora que cada elemento do conjunto de B está relacionado a 

um único elemento do conjunto A. 

Definição: Uma função de A em B é considerada bijetora se, e somente se,  for sobrejetora e injetora. 
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 Segundo Iezzi (2005), para determinar a inversa de uma função  basta permutar  com .  

Dessa forma, seja  então sua inversa  é determinada como segue: 

 
Assim, mostra-se que a função exponencial  é a inversa da função logarítmica . 

Na Figura 37 consta o gráfico de uma função logarítmica qualquer cuja base é maior que um e sua inversa. 

 

Figura 37: Gráfico da função logarítmica com base maior que um e de sua inversa. 

 
Fonte: Dolce (2005). 

Experimento 10: Utilize o Scilab para plotar o gráfico da função , de sua 

inversa  e da função identidade  ambas com incremento 0,1. Plote os três 

gráficos na mesma figura com cores diferentes. 

Figura 38: Resolução do Experimento 10 sobre a função Inversa. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

No experimento 10 podemos observar que, para determinar uma função inversa analiticamente, permuta-se 

 com  e isola-se  novamente. Para gerar o gráfico da função inversa no Scilab, apenas invertemos as 

variáveis dentro da função plot. Note que a função identidade esboçada no gráfico acima demonstra a 

simetria existente entre as duas funções. 

Com o objetivo de explorar ainda mais o conceito de função inversa e também o potencial do Scilab, segue 

o experimento 11. 
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Experimento 11: Utilize o Scilab e plote o gráfico da função , de sua inversa 

 e da função identidade  com passo de 0,1. Plote os três gráficos na mesma 

figura com cores diferentes. 

Figura 39: Resolução do Experimento 11 sobre Função Inversa. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Nota-se do Experimento 11 que dada uma função que admita inversa , a função identidade  

será sempre o eixo de simetria entre � e , não importando o comportamento do gráfico de �. Além 

disso, fica claro que caso � não seja uma função elementar, a melhor maneira de visualizar os gráficos de 

� e de sua inversa é utilizando um software. 

No capítulo 5 serão apresentados os resultados obtidos após aplicar a metodologia sugerida neste capítulo 

à uma turma do primeiro semestre do curso de Ciência da Computação da UNEMAT, campus de Alto 

Araguaia. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos com o experimento e as respectivas discussões a 

cerca da problemática abordada. Para avaliar a metodologia proposta, uma análise qualitativa será 

realizada.  Após o experimento, um questionário foi entregue aos alunos.  Vale destacar que não era 

necessária a identificação do autor das respostas.  Dessa forma, nenhum aluno poderia se sentir coagido 

de alguma maneira a avaliar positivamente a proposta.  Seguem abaixo as questões avaliativas aplicadas:  

1. Você considera que a atividade desenvolvida é importante para o entendimento dos conteúdos 

trabalhados na disciplina FME? 

2. O Scilab é um bom software para o estudo de funções? 

3. As atividades desenvolvidas sobre as funções do primeiro grau ajudaram no entendimento das suas 

principais características e também da influência de seus coeficientes? 

4. As atividades desenvolvidas sobre as funções do segundo grau ajudaram no entendimento das 

suas principais características e também da influência de seus coeficientes? 

5. As atividades desenvolvidas sobre a função modular ajudaram no entendimento das suas principais 

características? 

6. As atividades desenvolvidas sobre as funções exponenciais ajudaram no entendimento das suas 

principais características e da influência da base sobre o comportamento de seu gráfico? 

7. As atividades desenvolvidas sobre as funções logarítmicas ajudaram no entendimento das suas 

principais características e da influência da base sobre o comportamento de seu gráfico? 

8. As atividades desenvolvidas sobre as funções inversas ajudaram no entendimento das principais 
características das funções e de suas inversas? Ficou claro a simetria entre o gráfico de  e . 
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9. Você pensa que teria um aproveitamento melhor nas provas se tivesse feito essas atividades 

anteriormente as mesmas? 

10. Você considera que o Scilab deve ser utilizado em paralelo com as aulas de FME? 

11. As atividades desenvolvidas foram importantes para você? 

Todas as questões apresentadas acima são de múltipla escolha e continham as seguintes alternativas como 

resposta: concordo plenamente, concordo, indiferente, discordo, discordo plenamente. 

A tabela a seguir ilustra em porcentagem o resultado do questionário aplicado. 

Questão 
Concordo 

Plenamente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

Plenamente 

1 72% 20% 8% - - 

2 60% 28% 8% 4% - 

3 32% 60% 8% - - 

4 40% 60% - - - 

5 36% 48% 16% - - 

6 40% 56% 4% - - 

7 32% 60% 8% - - 

8 36% 60% 4% - - 

9 32% 32% 20% 8% 8% 

10 36% 40% 12% 12% - 

11 36% 52% 12% - - 

Tabela 5: Resultado da prática pedagógica. 

Analisando os resultados obtidos, podemos destacar: 

 Que 92% dos alunos consideram que a atividade desenvolvida foi importante para o entendimento 

dos conteúdos trabalhados na disciplina FME.  Desse total, 72% assinalaram a alternativa concordo 

plenamente.   

 88% dos discentes consideram o Scilab um bom software para o estudo de funções, assinalando 

assim as alternativas concordo e concordo plenamente. Apenas 4% dos estudantes discordaram; 

 92% dos alunos que fizeram as atividades propostas para a função do primeiro grau e 100% dos 

alunos que resolveram as atividades referentes à função do segundo grau, afirmaram que as atividades 

desenvolvidas ajudaram no entendimento das suas principais características e também da influência de 

seus coeficientes. Deste total, a maioria dos estudantes (60% em ambas as atividades) assinalaram a 

alternativa concordo. 

  84% dos alunos afirmaram que as atividades desenvolvidas sobre a função modular ajudaram no 

entendimento das suas principais características. Deste total, 16% dos estudantes assinalaram a alternativa 

indiferente; 

 96% dos alunos que fizeram atividades sobre a função exponencial e 92% dos alunos que 

resolveram os exercícios sobre funções logarítmicas, consideraram que as atividades desenvolvidas 

ajudaram no entendimento das suas principais características e também da influência da base sobre o 

comportamento dos respectivos gráficos.  Para ambas as atividades, o maior percentual obtido foi para a 

alternativa concordo: 60% para o caso das funções logarítmicas e 56% para as funções exponenciais. 

 96% dos alunos afirmaram que as atividades desenvolvidas sobre a função inversa ajudaram no 

entendimento das principais características. Apenas 4% se posicionaram como indiferentes; 

 64% dos alunos afirmaram que teria um aproveitamento melhor nas provas se tivessem feito essas 

atividades anteriormente as mesmas.  Além disso, destaca-se que 16% dos alunos não concordaram com a 

afirmativa. Deste total, 8% afirmaram que discordam plenamente; 

 76% dos alunos consideram que o Scilab deve ser utilizado em paralelo com as aulas de FME. 

Destaca-se também que 12% dos alunos se mostraram indiferentes e outros 12% discordaram com a 

interrogativa da questão número 10; 

 88% dos alunos consideraram importantes as atividades que foram desenvolvidas. Um total de 12% 

se posicionou como indiferente. 

Com base na Tabela 5 e nos apontamentos feitos acima, destaca-se que de um modo geral, a metodologia 

proposta foi bem aceita pelos alunos.  Este fato é evidenciado pelo percentual de alunos que classificaram a 

atividade desenvolvida como importante para o entendimento dos conteúdos trabalhados na disciplina FME 

(um total de 92%).  Vale ressaltar que os estudantes que participaram do experimento se encontravam em 

fase de conclusão da disciplina FME, sendo que todas as provas e trabalhos já haviam sido aplicados. 

Com base nas questões de 3 a 8 e pelas respectivas respostas expressas na Tabela 5, verifica-se que no 

caso das funções do primeiro grau e das funções modulares, onde os gráficos são sempre retas e de fácil 
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interpretação, o percentual de alunos que assinalaram a alternativa indiferente foi maior que nas demais 

questões.  Talvez uma justificava seria o fato dessas funções serem de fácil compreensão e a maior 

dificuldade estaria no manuseio do software.   Já nas questões 4, 6 e 8, onde o assunto é funções 

quadráticas, exponenciais e inversas, respectivamente, verifica-se uma maior aceitação por parte dos 

alunos.  Isto se justifica pelo fato dessas funções não terem um comportamento tão trivial como as funções 

do primeiro grau.   

Sendo assim, este trabalho sugere que a metodologia aplicada é interessante devido principalmente ao fato 

dos alunos do primeiro semestre iniciarem suas atividades com programação.   Do ponto de vista dos 

conceitos matemáticos, este trabalho sugere que o Scilab deva ser aplicado ao estudo de funções mais 

complexas, como é o caso das funções que dependam de duas variáveis.  Vale lembrar que o Scilab possui 

em sua biblioteca funções que calculam curvas de nível e esboçam gráficos em 3D. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste trabalho foi apresentar o software Scilab como uma ferramenta de apoio ao processo 

ensino-aprendizagem na disciplina Fundamentos de Matemática Elementar, onde o assunto principal é o 

estudo de funções elementares.  Além disso, procurou-se também verificar se a metodologia sugerida seria 

bem aceita pelos alunos. 

O avanço das tecnologias e dos recursos computacionais nos últimos anos tem possibilitado o surgimento 

de novas ferramentas para apoiar o docente em sala de aula.  Dessa forma, pode-se romper algumas 

barreiras existentes para o ensino e aproximar cada vez mais a relação entre o professor e o aluno, 

podendo assim auxiliar e complementar  uma nova forma de aprendizagem em sala de aula. 

O envolvimento de um recurso computacional no ensino possibilita não só o acesso à informática, como 

também, o acesso à informação e a aquisição de novos conhecimentos.  Sendo assim, alcança-se uma 

maneira de aprendizagem significativa que parte através do uso das ferramentas tecnológicas, da 

informação e da comunicação. 

O Scilab pôde proporcionar em sala de aula uma forma de aprendizagem mais dinâmica e ilustrativa, 

possibilitando a construção do conhecimento através de uma situação prática e efetivamente inserida no 

cotidiano dos alunos.  Devido ao fato dele possuir uma linguagem própria e de fácil aprendizagem, é 

possível desenvolver o raciocínio lógico e o pensamento cognitivo.  

Os exemplos abordados mostraram que a metodologia sugerida proporcionou uma maior interação entre o 

aluno e a teoria das funções. Foi possível observar que com a apresentação da teoria das funções e 

posteriormente a apresentação de experimentos práticos, os conceitos formais apresentados previamente 

foram melhor assimilados.  Com a utilização do Scilab foi possível uma variação sistemática dos 

coeficientes das funções trabalhadas.  Além disso, foi possível compreender através dos gráficos a 

influência do discriminante e o real significado da expressão zeros de uma função. 

Através dos resultados obtidos, é possível concluir que possa existir uma melhoria no processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina Fundamentos da Matemática Elementar com o uso do Scilab como ferramenta 

de apoio aos docentes e discentes.  Além de contribuir com o primeiro contato dos alunos com alguns 

conceitos iniciais em programação, tendo em vista que para gerar os gráficos é preciso declarar alguns 

vetores (que representam o domínio das funções) e calcular os valores funcionais a partir dos mesmos. 

Outro resultado dessa investigação é a sugestão de que o Scilab deva ser utilizado para o estudo de 

funções mais complexas, como por exemplo, as funções que dependem de duas variáveis. 

Vale ressaltar que o Scilab possibilita uma interação em conjunto, uma interpretação e discussão dos 

resultados, influenciando na aprendizagem e levando a busca de novos conhecimentos. 
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