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RESUMO – Atualmente, muito se discute sobre o uso das tecnologias para uma melhoria do 
processo ensino aprendizagem de matemática, visto que os alunos apresentam-se desmotivados em 
estudar esta disciplina. Partindo deste problema, este trabalho consiste em uma investigação-
intervenção com os alunos do ensino médio em um colégio público do município de Telêmaco Borba, 
no qual buscar-se-á trabalhar funções de primeiro e segundo graus utilizando videoaulas, criadas por 
esta professora pesquisadora, e o software livre GeoGebra. O desenvolvimento desta pesquisa está 
vinculado ao Programa PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, que consiste numa 
parceria entre SEED e UEPG. O PDE é uma política pública de Estado regulamentado pela Lei 
Complementar nº 130, de 14 de julho de 2010 que estabelece o diálogo entre os professores do 
ensino superior e os da educação básica, através de atividades teórico-práticas orientadas, tendo 
como resultado a produção de conhecimento e mudanças qualitativas na prática escolar da escola 
pública paranaense. Objetiva-se desta forma com esta pesquisa, motivar os estudantes a aprender a 
matemática de uma forma independente, levando-os a acompanharem as videoaulas em contraturno, 
no laboratório de informática, promovendo uma interação a distância entre professora e alunos. As 
videoaulas apresentarão informações, orientarão, direcionarão os alunos no estudo sobre funções, na 
sua forma gráfica e algébrica de uma forma autônoma, podendo ainda explorar ferramentas, tais 
como o software GeoGebra para compreender o conceito e a representação destas funções. Espera-
se que com o uso das videoaulas e do software, o estudante adentre na sala de aula motivado, pois 
este já realizou um estudo preliminar sobre o assunto, podendo o professor explorar ainda mais o 
conteúdo matemático, partindo do que este aluno foi capaz de compreender em seu estudo 
individual. 
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