
XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 

 
 

441 

 

 
 

O WIRIS COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE MATEMÁTICA  

  

Daniele Galvão Mathias – danimathias9@hotmail.com 

Universidade Federal de Pelotas, Campus Anglo, Gomes Carneiro1– Pelotas, RS, Brasil. 

Josiane Silva Rita – josi_rita@yahoo.com.br   

Universidade Federal de Pelotas, Campus Anglo, Gomes Carneiro 1– Pelotas, RS, Brasil. 

André Andrejew Ferreira – andre.ferreira.ufpel@gmail.com   

Universidade Federal de Pelotas, Campus Anglo, Gomes Carneiro 1 – Pelotas, RS, Brasil. 

 

 

Resumo. O presente artigo relata o uso do Wiris como recurso didático no ensino de 

Matemática, o tema foi escolhido pelo fato de que em meio às oficinas que realizamos como 

bolsista do PIBID deveria atender turmas do primeiro ano do ensino médio, onde os alunos 

encontraram grande dificuldade no conteúdo de funções, eles costumavam reclamar que este 

era muito complexo, em contra partida percebemos que os discentes tinham grande 

familiaridade com a internet. Foi a partir deste contexto que se resolveu buscar meios de 

levar a tecnologia para a sala de aula. A plataforma Wiris traz todas as ferramentas 

possíveis para o ensino de funções serem mais atrativo, uma vez que a aula de matemática 

ser realizada no laboratório já atrai bastante à atenção do aluno. A partir desta finalidade de 

inovar a aula de matemática de alguma forma se encontrou no software varias ferramentas 

possíveis para o uso não só em funções como em outros conteúdos que podem gerar certa 

dificuldade para o aluno 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente são comuns na vida de estudante as tecnologias digitais, sejam para 

pesquisas, inscrições em processos seletivos ou mais frequentes ainda para entretenimento, as 

redes sociais são o maior indicador disto. Basta se falar em tecnologia, em internet que os 

alunos rapidamente se interessam pelo assunto, sendo assim a escola não pode mais fechar os 

olhos para isso. É comum ouvir os alunos falarem que não gostam de Matemática como 

temos, na dissertação de (THOMAZ,T C F,1996) os relatos dos alunos que não gostam da 

matemática, pois essa é dada de forma abstrata. Com base nisto é preciso “inovar” as aulas de 

matemática, uma alternativa de inovação seria realizar a aula na sala de informática, afinal em 

algumas escolas os laboratórios existem, porém não são utilizados.   
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2. OBJETIVO  

 

Com a finalidade de tornar o conteúdo de funções menos “complexo”, buscou-se na 

plataforma Wiris meios de despertar o interesse dos discentes pelo assunto, mostrando assim 

que a tecnologia esta presente também na matemática, não sendo restritas apenas as redes 

sociais. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Como citado anteriormente o que nos levou a plataforma foi o ensino de funções, diante 

do qual os alunos encontravam dificuldade de entender e principalmente de enxergar onde 

estão alguns pontos importantes do gráfico como vértices, raízes. A utilização da plataforma 

foi em conjunto com o livro didático, A conquista da Matemática, que era o material que a 

escola tinha disponibilizado um exemplar para cada aluno foram extraídos exercícios do 

mesmo e resolvidos na plataforma com o intuito de proporcionar novos meios de ensino para 

os discentes. Os mesmos tiveram que construir gráficos, localizar vértices e raízes a partir dos 

cálculos efetuados na mesma. Para melhor exemplificar utilizamos a plataforma para resolver 

uma função quadrática, conforme a imagem abaixo. 

 

 
Figura 1- Exemplo de uma função quadrática. 

 

A plataforma como se pode ver aponta diretamente a resposta do calculo, isto é o único 

ponto negativo que encontramos em relação ao software, pois o desenvolvimento do calculo 

poderia auxiliar mais o aluno. “Entretanto, a utilização da tecnologia no ensino não deve ser 

feita de modo ingênuo e prematuro, mas sim escoltada de um estudo abrangente sobre como 

um sujeito adquire e edifica o conhecimento” (FERREIRA et al, 2004). Com os avanços 

tecnológicos as propostas pedagógicas devem se atualizar e a educação tem a possibilidade de 

se integrar a este mundo de modo responsável, sem perder de vista os objetivos prévios da 

disciplina, o exemplo citado acima das funções é apenas um dos conteúdos que podem ser 

trabalhados na plataforma. Abaixo temos outra imagem da plataforma onde o aluno pode 

visualizar o gráfico, a grande vantagem é que o aluno não terá duvida quantos as coordenadas, 
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ainda em relação a este conteúdo o gráfico poderia ter sido criado em duas ou três dimensões, 

além de localizar pontos. Porém nas imagens aqui colocadas ficamos no trivial. 

 
Figura 2- Exemplo do gráfico de uma função quadrática. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A plataforma WIRIS pode servir como ferramenta de ensino desde conteúdos do ensino 

fundamental até o superior e o usuário pode acessar e efetuar cálculos, recebendo respostas de 

modo imediato. Para visualizar a plataforma WIRIS corretamente, é necessário ter uma 

máquina virtual Java (JVM) instalada no computador. Ainda cabe salientar que a plataforma 

WIRIS permite calcular integrais e limites, representar gráficos de funções, utilizar recursos 

em duas e três dimensões, assim como manipular matrizes, entre outras possibilidades. 

 Como futuros professores temos que valorizar as tecnologias que possibilitam um 

aprimoramento contínuo de nosso conhecimento, uma vez que o uso d plataforma pode 

aproximar o aluno da disciplina, pois permite experimentar, novos métodos de dar aula de 

matemática, se tem a possibilidade de criar novos modelos de ensino e aprendizagem, com 

atividades que motivam os alunos.  

Enfim as tecnologias estão presentes em toda a parte, e negar o seu uso em meio ao 

ambiente escolar é fazer com que os alunos continuem tendo repulso pelos conteúdos, uma 

vez que uma pequena mudança pode trazer benefícios.   
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