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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem como objetivo fornecer uma reflexão após a apresentação de duas 
experiências de intervenção que foram realizadas tentando dar um subsídio a uma prática 
pedagógica alternativa ao modelo tradicional. Por tratar-se de uma pesquisa descritiva, não 
temos como objetivo indicar caminhos ou apresentar soluções a problemáticas, e por haver 
em seu ensejo características de um estudo de caso, nos debruçamos em fazer apenas os 
relatos de nossa experiência e fundamentar nossas ações sem grandes debates teóricos. Para 
isso, apresentamos o memorial para desenhar no leitor um perfil do autor da pesquisa e 
descrevemos nossa experiência de intervenção obrigatória na disciplina de Estágio 
Supervisionado III, ofertada pela Universidade Federal da Paraíba. Após isso, fazemos breves 
citações e debates teóricos, onde destacamos Japiassu (2006), Pavanello (2004), Kleiman e 
Morais (1999), entre outros, a fim de versamos sobre Contextualização, Interdisciplinaridade, 
Leitura e Resolução de Problemas. Também apresentamos nossa experiência de intervenção 
sobre o conteúdo Função Quadrática em uma turma de Ensino Médio e por fim tecemos 
nossas considerações finais. 
 

 

Palavras-chave: Função Quadrática, Contextualização, Interdisciplinaridade, Resolução de 

Problemas 
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ABSTRACT 
 

 
This research aims to provide a discussion after the presentation of two experiments that were 
conducted intervention trying to give a grant to a pedagogical alternative to the traditional 
model. As this is a descriptive research, we aim not indicate paths or presenting solutions to 
problems, and for having in his rise characteristics of a case study, we examine in making 
only the reports of our experience and base our actions without major theoretical debates. For 
this, we present the memorial to draw in the reader a profile of the author of the study and 
describe our experience in the discipline of mandatory intervention Supervised III, offered by 
the Federal University of Paraíba. After that, we brief quotations and theoretical debates, 
where we highlight Japiassu (2006), Pavanello (2004), Kleiman and Morais (1999), among 
others, to write on Contextualization, Interdisciplinary, Reading and Troubleshooting. We 
also present our experience of intervention about content Quadratic Function in a class of high 
school and eventually we have our final considerations. 
 
 
Keywords: Quadratic Function, Context, Interdisciplinary, Problem Solving 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

 

 Nesse capítulo apresentamos o memorial, que visa expor e situar o perfil do 

pesquisador do estudo em questão. Destacamos também os pressupostos teórico-

metodológicos, objetivos e a estrutura do trabalho. 

 

1.1 Memorial 

 

Nasci no ano de 1990, na cidade de Santa Rita1, estado da Paraíba, e sou o último filho 

de uma família de três irmãos, desde pequeno fui criado com a ajuda da minha avó, pois, 

minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito para poder nos dar tudo do bom e do melhor, 

realizando o provimento da casa, minha “cuidadora” ficou sendo a minha avó. Meu Pai, 

Servidor público federal da extinta Superintendência de Campanhas Médicas da Saúde 

Pública (SUCAM), hoje está lotado no Ministério da Saúde. Minha Mãe, Professora de Escola 

Particular, em conjunto com os demais familiares, proveram uma educação de qualidade para 

mim e meus irmãos.  

A partir do ano de 1994 começou minha experiência escolar, considero-me um 

privilegiado, pois, sempre pertenci à rede particular de Ensino, na escola que minha mãe 

ministrava aulas, o Educandário Santo Antônio - ESA, localizado na cidade de Bayeux2, 

Paraíba. No decorrer de minha vivência escolar tive um notável destaque, ora por minha 

vontade de estudar, ora pelo meu desempenho. Mesmo estudando numa escola onde toda a 

família participou (irmãos e minha mãe), não tive qualquer regalia. Era tratado como qualquer 

um, isso foi bastante determinante para a minha formação e caráter. Ao ingressar no Ensino 

médio comecei a preocupação com o vestibular, passei a realizar as atividades para conseguir 

sucesso nessa etapa. Na primeira série do Ensino médio, não obtive o sucesso que esperava, 

mas graças a minha família, isto não me abalou. Pelo contrário, me deu uma grande força e 

                                                            
1O Município de Santa Rita abrange uma área de 726,57 Km² sendo parte integrante da Região Metropolitana da 
cidade de João Pessoa, está situado em torno das coordenadas geográficas, 7º de latitude sul e 35º de longitude 
leste e possui cerca de 131.684  habitantes . (De acordo com o IBGE 2012) 
2 Bayeux localiza-se na região metropolitana de João Pessoa.Sua Área é de 32 km² representando 0.0563% do 
Estado, 0.002% da Região e 0.0004% de todo o território Brasileiro. A sede do município tem uma altitude 
aproximada de 11 metros, distando 7,6889 Km da capital e tem cerca de 100.543 habitantes.(De acordo com o 
IBGE 2012) 
. 
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entusiasmo para provar para os outros e para mim mesmo que minha capacidade de dar a 

volta por cima era primordial.  

Já no ano de 2007, foi o ano de conclusão de meu Ensino médio e isso causou dentro 

de mim uma enorme euforia, pois queria ter sucesso na aprovação do vestibular. Encarava 

isso como, sendo o filho mais novo, uma responsabilidade a mais já que meus dois irmãos já 

tinham formação superior e alcançaram a universidade pública sem muito esforço. Tentei 

duas universidades, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e a Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Dessas, fui aprovado no vestibular da UFPB, para o Curso de Licenciatura 

Matemática, seguindo o exemplo da profissão da minha mãe, eu queria ser professor e usar 

esta experiência que tive, sobretudo do apoio familiar, como prova prática na vida dos meus 

futuros alunos. A opção pelo curso de Matemática deu-se por, além da afinidade com a 

matéria, pois acredito que a gente não escolhe a Matemática, ela é quem nos escolhe, também 

pelo desafio que era conseguir êxito no ingresso do curso onde há um alto índice de 

abandono. 

A partir daí, começava uma nova página na minha vida, que mudou 

circunstancialmente meus focos, passei a encarar e aceitar mais responsabilidades. Além 

disso, a universidade me deu oportunidade de crescimento pessoal e me abriu a possibilidade 

sucesso e ascensão profissional que veio como consequência dos meus esforços. Aproximei-

me de um grupo de estudo, também conheci a minha companheira nos mesmos espaços da 

Universidade e fiz vários cursos que me aperfeiçoam no desenrolar da licenciatura.  

Concomitante a esse espaço temporal, trabalho na área desde 2008, no início 

conseguiu uma vaga como professor da rede pública de Ensino.Rapidamente me adaptei a 

esta realidade.Ainda muito inexperiente, consegui através de observação e aplicação prática 

daquilo que via e estudava na universidade, me colocar como um agente somatório no 

universo da escola, que é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Anita Garibaldi, 

localizada em Bayeux, na Paraíba. Pouco depois fui chamado pela escola onde estudei todo 

Ensino fundamental e médio (O Educandário Santo Antônio – ESA) para trabalhar e realizei 

um antigo sonho, de ser professor titular da escola onde estudei. Onde minha mãe leciona há 

trinta anos e onde meu irmão também é professor titular. No ano seguinte ingressei em outra 

escola, o Instituto Augusto dos Anjos, é lá que minha família e eu nos encontramos para 

trabalhar, pois tenho meus dois irmãos e uma cunhada como colegas de profissão. 

Dentro do espaço de sala de aula das vertentes distintas: rede pública e rede particular 

de ensino, pude aos poucos construir a minha identidade de educador tendo como exemplos 

iniciais minha mãe (por sua história como educadora de sucesso) e meus irmãos, ambos foram 
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norteadores da prática docente. A minha postura ao exercitar a docência sempre foi de ética e 

comprometimento com a formação dos discentes, para mim, educar é uma arte que me 

possibilita muito prazer. 

 Minha didática de ensino tem muita influencia dos exemplos de minha mãe e irmãos, 

já que sempre os observei exercendo a docência com satisfação e o envolvimento de seus 

alunos em suas aulas, a relação que eles estabelecem entre seus alunos é de respeito e 

amizade, onde o aluno é o sujeito do processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma 

construí minha prática docente em face de grandes exemplos e mesmo assim tive que superar 

obstáculos de rejeição dos alunos com a disciplina matemática e de tradicionalismo da direção 

escolar. 

Durante a minha trajetória enquanto aluno da educação básica alguns professores me 

marcaram positivamente (pois planejavam suas aulas, estimulavam os alunos a pensar e a 

formular ideias, apresentavam diversas metodologias de ensino e a avaliação como parte 

integrante do processo de ensino e aprendizagem) como exemplo, posso citar: Lúcia (minha 

mãe) foi minha professora nos anos iniciais do ensino fundamental e Tânia (professora de 

língua portuguesa) no ensino médio.  

Quando passei no vestibular para matemática pensei em não repetir a prática de um 

ensino mecânico de memorização de fórmulas sem um sentido que eu tanto observava e 

discordava na grande maioria dos professores de matemática. Ao de fato iniciar o curso de 

licenciatura em matemática veio ascendendo o meu desejo de lecionar, e quando em fim 

consegui ser inserido em sala de aula percebi a riqueza da troca de conhecimentos entre 

professor-aluno e aluno-aluno que se configura em uma experiência impar, dando caminho a 

construção de um ensino de qualidade. Assim o conhecimento teórico que fui obtendo durante 

a minha vivencia acadêmica se fundiu com as experiências do exercício da docência advindas 

do conhecimento prático lado a lado com meus alunos, com grupos heterogêneos, daí a teoria-

prática tem moldado meu perfil de educador e a cada dia tenho buscado aprimorar meus 

conhecimentos, lançar mão de tendências do ensino da matemática possibilitando assim um 

melhor ensino e por consequente uma maior aprendizagem.  

O que mais tem me marcado e causado grande satisfação no meio escolar é o 

reconhecimento do meu alunado e a evolução deles acerca do conhecimento matemático do 

concreto ao abstrato que posso observar com notoriedade e propriedade. O carinho e 

dedicação de cada aluno torna-se um motivo maior para eu ser ainda mais otimista entorno da 

educação brasileira. 
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Minhas expectativas para o futuro rondam continuar me debruçando sobre os estudos, 

seguir passos trilhados pela especialização, mestrado e doutorado. Gosto de aprender e gosto 

de ensinar, essas características que trago em mim são mais forte do que a vontade de abraçar 

uma zona de conforto de Ensino sem planejamento ou sem perspectivas de aprendizado 

contínuo.  

 

1.2 Pressupostos Teórico-Metodológicos 

 

Atualmente, o Brasil se depara com uma grave situação no que se refere à 

aprendizagem dos alunos em Matemática assim como em relação à qualidade do Ensino da 

disciplina. Essa situação pode ser verificada através dos resultados oficiais divulgados por 

programas de avaliação nacionais como o SAEB (Sistema de Avaliação de Educação Básica) 

e a Prova Brasil, e por programas internacionais como o PISA (Programa Internacional de 

Avaliação do Aluno), o qual avalia o desempenho dos jovens de 15 anos em Leitura, 

Matemática e Ciências e que coloca o Brasil nas últimas posições, num ranking de 65 países. 

Dessa forma, pensamos em desenvolver um trabalho onde pudéssemos trabalhar 

Leitura, Matemática e um pouco de Ciências, através da interdisciplinaridade com Física, 

visando estudar o impacto desses elementos em sala de aula. Ainda relacionado aos dados do 

SAEB, Prova Brasil e PISA, podemos perceber que a educação atual passa por um momento 

de reflexão sobre possibilidades de um Ensino mais significativo, que ao longo do nosso 

trabalho chamamos de metodologia alternativa ao modelo tradicional. Essa postura visa 

gerarmos reflexões sobre a possibilidade de superação de velhos processos metodológicos de 

Ensino. Mediante esta situação exposta pelos órgãos que avalia a qualidade de ensino no 

Brasil, parece ser consenso geral, a necessidade de mudança. Pensamos que uma saída 

poderia ser ensinar de forma contextualizada ou aplicando situações problemas para que se 

consiga atingir índices mais satisfatórios nos rankings supracitados.  

Pensando nisso e refletindo sobre as consequências da forma como abordamos o 

conteúdo de Ensino de Frações, no Estágio Supervisionado III e de Função Quadrática em 

uma experiência autônoma nossa, acreditamos que seria pertinente socializar essas 

intervenções a fim de gerarmos reflexões sobre nossas práticas alternativas ao modelo 

tradicional de ensino.  
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Dessa forma, realizamos uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa buscando 

embasamento teórico nos documentos oficiais de Educação e em alguns autores, como por 

exemplo, Japiassu (2006), Pavanello (2004), Kleiman e Morais (1999), entre outros, para 

explanar considerações a cerca da Interdisciplinaridade, Leitura e Contextualização. 

Para Ponte (2006) o estudo de caso visa conhecer uma entidade bem definida como 

uma pessoa,uma instituição, um curso, uma disciplina, um sistema educativo, uma política, 

um momento de uma aula ou qualquer outra unidade social. Logo, nossa pesquisa também se 

enquadra nesse perfil, uma vez que, para Ponte (2006), o objetivo dessa pesquisa é 

compreender “como” e “porquê” do objeto de estudo, evidenciando a sua identidade e 

características próprias, nomeadamente nos aspectos que interessam ao pesquisador. É uma 

investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça deliberadamente 

sobre uma situação específica, procurando descobrir a que há nela de mais essencial e 

característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo fenômeno de 

interesse. 

 

1.3 – Objetivos 

 

Geral: Apresentar reflexões através do relato de uma experiência com metodologias 

alternativas ao modelo tradicional de transmissão de conhecimento para o ensino de 

funções quadráticas numa turma de Ensino Médio. 

  

Específicos:  

- Apresentar a experiência de intervenção em sala de aula oportunizada pela disciplina 

de Estágio Supervisionado III; 

- Apresentar a experiência de intervenção em uma turma do Ensino Médio com o 

conteúdo de Funções Quadráticas; 

- Tecer algumas considerações sobre Contextualização, Interdisciplinaridade e 

Resolução de Problemas. 
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1.4 – Estrutura do Trabalho 
 

Apresentamos essa pesquisa estruturada em quatro capítulos:  

O Primeiro: Introdução, expomos os objetivos da pesquisa, o memorial do autor e os 

fundamentos teórico-metodológicos. 

O segundo: O Estágio Supervisionado III e uma ideia de pesquisa apresenta nossa 

intervenção na disciplina de Estágio Supervisionado III, ofertadas pela Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB). Mostramos quando nasceram as perguntas que nos inquietaram para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa. Neste capítulo detalhamos as atividades de nossa 

intervenção. Graças as reflexões que tivemos durante e após essa experiência, optamos por 

realizar uma intervenção com metodologias diferenciadas ao modelo tradicional a fim de 

cativarmos e chamarmos a atenção dos alunos. Dessa forma, nos debruçamos sobre atividades 

que pudessem ter contexto e interdisciplinaridade. 

O terceiro: 3.0 – O Ensino de Função Quadrática com Contextualização, 

Interdisciplinaridade e Resolução de Problemas, fazemos um breve exposto sobre o que é 

contextualização e interdisciplinaridade e expomos nossa intervenção em uma turma do 

Ensino Médio com o conteúdo de Função Quadrática dentro dessa nossa visão de 

metodologia alternativa ao modelo tradicional.  

O quarto: Considerações finais, apresentamos as contribuições de nosso trabalho e a 

síntese de nossas reflexões sobre a relevância da temática. 
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2.0 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO III E UMA IDEIA DE PESQUISA  

 
 O objetivo de expor nesse capítulo nossa experiência de Estágio Supervisionado III foi 

que, tal experiência, teve fundamental importância para que refletíssemos, ao término da 

intervenção, sobre a questão da contextualização no Ensino. Dessa forma, compreendemos 

que seria relevante expor o que planejávamos, o que executamos e onde começamos a pensar 

sobre os impactos de metodologias alternativas ao modelo tradicional de Ensino3 para a 

realidade da sala de aula. Iremos relatar primeiro nossa experiência de Estágio Supervisionado 

III.  

Nossa experiência de Estágio Supervisionado III deu-se em duas turmas de 6º ano do 

Ensino Fundamental, vivenciadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Veraldo Leite, 

situada no município de Bayeux – Paraíba (PB). Nessa regência procuramos, através de 

embasamento teórico, verificar os processos de Ensino e aprendizagem da Matemática, acerca 

da ideia de fração, das operações com números racionais, na forma fracionária, estabelecendo 

uma relação e representação entre o todo e suas partes, além do trabalho com os números na 

forma decimal.  

Dentro destes conteúdos conceituais, foi desenvolvida a construção de procedimentos 

e recursos didáticos pedagógicos que possibilitou ao aluno a devida compreensão do conceito 

de número racional, de suas representações e relações. A escolha por este bloco de conteúdos, 

números e operações, enfocando o conjunto dos números racionais, se deu devido ao estudo-

observação que realizamos no início do ano letivo nas turmas de 6º ano A e B da referida 

escola, onde pudemos constatar que muitos alunos não conseguiam estabelecer uma conexão 

correta e coerente entre fração e o campo multiplicativo.  

Em geral,em nossa opinião, o conceito de fração que é trabalhado em sala de aula diz 

respeito apenas à representação simbólica de partes de um inteiro, não havendo assim a real 

compreensão da operação que esta sendo realizada e de seu significado no contexto de 

vivencia social ao qual o educando está inserido. Foi pensando nestes aspectos que nos 

dispusemos a elaborar uma regência tendo como foco principal a construção de um Ensino-

aprendizagem significativo acerca do conteúdo proposto e estabelecer a conexão e análise 

crítica entre as aulas ministradas e a realidade do educando, para que o mesmo faça a 

                                                            
3 Consideramos modelo tradicional de Ensino aquela metodologia focada em “Definição / Conceito / Exemplo / 
Exercício” sem grandes interações entre aluno, professor e recursos que podem auxiliar a aprendizagem. 
(OCEM, 2006) 
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correlação e a sistematização de suas ideias frente ao estudo de frações, razões e o campo 

multiplicativo. 

 Para isso, nossa experiência se processou no turno da Tarde, em aulas que duravam 

aproximadamente 45 minutos, durante o período de 23/04/2012 à 18/05/2012, na seguinte 

grade horária: 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 6ºA 

13:00 às 13:45 

6ºA 

13:00 às 13:45 

6ºB 

13:00 às 13:45 

6ºA 

13:00 às 13:45 

 6ºA 

13:45 às 14:30 

6ºB 

13:45 às 14:30 

 6ºB 

13:45 às 14:30 

  6ºB 

14:30 às 15:15 

6ºB 

14:30 às 15:15 

 

   6ºA 

15:30 às 16:15 

 

Tabela 1 – Horário das aulas nos 6º anos 

 
A proposta de Ensino desenvolvida em nossa regência teve por objetivo principal 

trazer um modelo alternativo a pedagogia tradicional de Ensino-aprendizagem acerca do 

conteúdo das operações com números racionais na forma de frações, seus conceitos, 

procedimentos e representações.  

Tendo em vista aos obstáculos cognitivos que os alunos enfrentam no 

desenvolvimento da compreensão deste conteúdo, buscamos fazer uso da história da 

Matemática como caminho introdutório e motivador ao conteúdo proposto, mostrando o 

surgimento do campo multiplicativo e a ideia de razão. Além disso, no desenvolvimento de 

todas as aulas, a resolução de problemas foi o eixo condutor da construção do conhecimento 

matemático a fim de dar significado ao conteúdo estudado e desenvolver um Ensino e 

aprendizagem de qualidade. Objetivando sempre uma formação Matemática consistente, 

coesa, coerente e fundamentada, ou seja, tendo objetivo a busca de soluções a dificuldades 

cognitivas dos alunos na construção e formalização do conhecimento matemático sobre 

números racionais, suas relações e representações.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (Brasil, 1998) o início do estudo 

dos números racionais deve ser desenvolvido através de situações do dia-a-dia, observando as 

formas como estes números se apresentam no contexto do cotidiano de cada pessoa. É 
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importante que o educando reconheça as diferentes maneiras de escrita dos números 

racionais: fracionária, decimal e percentual, como formas de expressão de um mesmo número. 

Assim o educando deve entender as representações dos números racionais. Dentro desta 

perspectiva, é que foram propostos problemas que levavam os alunos a pensar e a ir passo a 

passo construindo seu conhecimento a partir da noção intuitiva do conceito de fração e 

posteriormente ascendendo o nível de complexidade dos problemas, sem enfocar 

excessivamente para representações simbólicas ou regras operatórias. Tornando assim 

possível ao aluno a real descoberta acerca dos números racionais e de suas operações. 

A metodologia usada nesta proposta baseou-se inicialmente em contextualizar o 

conteúdo por meio de recortes históricos que estavam em cartolinas pregadas no quadro, ou 

seja,usamos a história da Matemática para dar a compreensão do “porquê” se deu o 

surgimento dos números racionais.Em seguida, trouxemos situações problemas comuns que 

necessariamente estão atreladas aos números racionais na forma fracionária ou decimal.Após 

isso, ministramos as explicações conceituais com o auxilio de alguns materiais concretos, 

como caixas, para facilitar a visualização do problema.Logo depois, introduzimos as 

operações com números na forma fracionaria por meio de jogos, possibilitando jogadas em 

duplas, levantamento de estratégias e socialização de resultados e finalizando cada etapa com 

situações problemas que estimulam a investigação,a análise e a busca de soluções,bem como a 

comparação de resultados.  

Todas estas estratégias didáticas pedagógicas usadas estavam em consonância com o 

objetivo principal do projeto de intervenção, que é o de construir o Ensino e aprendizagem 

acerca da ideia de números racionais nas suas formas fracionada e decimal e a relação deste 

conteúdo em resoluções de problema do cotidiano. Os alunos eram estimulados a refletir, 

investigar e a traçar possíveis soluções dos problemas, seja por meio de material concreto, por 

meio do jogo das frações ou na operacionalização com os números fracionados comparando-

os e estabelecendo associação de quantidade maior ou menor, utilizando os procedimentos 

conceituais. Alguns exemplos de situações que trabalhamos foram: 

1) Resolva os seguintes desafios:  
 
Observem as frações abaixo e decidam se são maiores ou menores que 1. Em cada caso, 
calcule quanto falta ou quanto sobra para chegar a 1:  
 

a) 1/4  

b) 3/2  

c) 3/5  
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d) 3/7  

e) 14/23  

f) 23/14  

 

Reúnam-se em duplas e justifiquem sua decisão, expondo depois para o grupo. Completem:  

 

a) 1/2 + ..... = 1  

b) 3/5 + ..... = 1  

c) 5/6 + ..... = 1  

d) 2/7 + ..... = 1  

e) 7/4 - ...... = 1  

f) 9/7 - ...... = 1  

 
Em duplas completem o seguinte quadro:  

 
Quanto 
falta a 

Para 
chegar a 1 

Para chegar 
a 2  

Para 
chegar a 3 

1/2       

1/3       

3/4       

2/5       

3/8       

Tabela 2 – Tabela de preenchimento do desafio 2. 

 

O objetivo aqui era que os alunos pudessem retomar ou se apoiar na ideia das frações 

de que n vezes 1/n é equivalente a 1. Para que os alunos considerassem o inteiro expresso 

como uma fração, é importante que se facilite o estabelecimento de relações. Os alunos 

devem notar, por exemplo, que uma fração é maior que 1 se o numerador é maior que o 

denominador. Se 3/3 equivale a 1, 4/3 é igual a 1 + 1/3. Sugerimos que os alunos fossem 

anotando as conclusões do grupo no quadro e pedimos que cada aluno fizesse também seus 

registros no caderno. 

 O propósito é estender a outros inteiros as relações anteriormente estabelecidas entre 

fração e unidade. Por exemplo, se falta ½ para ½ chegar a 1, é necessário que se agregue 2/2 a 

esse resultado (um inteiro a mais) para chegar a 2 e outros 2/2 para chegar a 3.  
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 Esse trabalho permitiu, na nossa avaliação, sintetizar dois pontos importantes da 

matemática em um mesmo plano: A relação entre uma fração dada e o inteiro e a 

possibilidade de pensar o inteiro em termos dos denominadores de cada uma das frações 

dadas.  

 Depois de trabalhar essa etapa, reunimos os alunos em trios e reforçamos a discussão 

enquanto corrigíamos as atividades até esse ponto. Registramos as conclusões no quadro e 

pedimos para os alunos copiassem em seus cadernos os nossos escritos. A intenção foi que os 

alunos tivessem sempre guardado as conclusões importantes sobre o conteúdo trabalhado. 

 A partir daqui, propomos as questões extraídas da revista Nova Escola (2011) na 

qual queríamos oportunizar ao aluno a compreensão da ideia da representação de número 

fracionário, em particular a equivalência de frações, fazendo a leitura e interpretação dos 

problemas por meio de desenhos. Foram elas: 

 

I. Temos três chocolates para distribuir igualmente entre quatro garotos. Como pode 

ser feita a distribuição? Que parte do chocolate os garotos vão receber? Mostre a 

distribuição no desenho. Escreva em frações quanto cada um vai ganhar. 

II. Na festa da escola os alunos da 6ª série receberam 4 pizzas para dividir entre si. 

São 16 alunos. Sabendo que as pizzas estavam divididas em 8 fatias. Quanto 

cada aluno vai receber?  

a) Não havia na sala uma mesa ao redor da qual todos pudessem se assentar. Se 

os alunos se separarem em duas mesas, quantos alunos e quantas pizzas serão 

por mesa? 

b) Se eles se separarem em quatro mesas, quantos alunos e quantas pizzas por 

mesa? 

 

Nestas situações propostas foi analisado e avaliado, entre tantas coisas, a atenção dos 

alunos na distribuição e equivalência de frações, enfatizando o significado de razão, divisão 

nas representações fracionárias. Era importante o aluno falar para a gente suas conclusões e 

seus processos de divisão do inteiro em parte. Após isso, realizamos algumas leituras, 

interpretações e estratégias dos alunos até a chegada da solução. Para isso, pedimos que os 

alunos formassem grupos e explicassem o que cada problema pedia e as formas de solucioná-

lo. Em seguida fizemos as devidas intervenções explorando os conceitos dos números 

racionais na forma fracionária.  
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Além das atividades centradas em resolução de problemas, desenvolvemos a 

compreensão dos números fracionários escritos na forma decimal por meio do jogo 

CONTADOR IMEDIATO4, este jogo foi aplicado após a abordagem do conceito de números 

fracionários na forma decimal, a idéia de divisão por base dez e comparação entre os números 

na forma decimal. Faremos uma breve apresentação do jogo. 

Este jogo pode explorar o cálculo mental e a habilidade de fazer estimativas com 

relação á divisão de números decimais por 10, 100, 1000. A noção de intervalo numérico 

também é explorada no jogo. Iremos expor as características do jogo. 

 

a) Quanto à organização da classe: em grupos de dois ou quatro alunos; 

 

b) Quanto ao material necessário: Cada grupo deve ter uma ficha com o tabuleiro e as 

regras. 

 

c) Como jogar:O jogo consiste de cinco jogadas. Decide-se quem começa, então os 

jogadores alternam-se nas jogadas. Cada jogador, na sua vez, escolhe um dos números do 

quadro, que não poderá mais ser escolhido por outro jogador, e faz a opção por dividi-lo 

por 10, 100 ou 1000. 

Verifica em que caixa de pontos está o resultado R da divisão escolhida e marca os pontos 

obtidos. Durante uma partida (cinco jogadas), cada jogador deve realizar pelo menos uma 

divisão por 10, 100, 1000 e ganha o jogador que, ao final tiver o maior total de pontos. 

 
d) Ilustração do tabuleiro: 
QUADRO DE NÚMEROS 
 

                                                            
4Jogo retirado SMOLE, Kátia et al. Ensino Fundamental. Cadernos do Mathema: Jogos de Matemática de 1º ao 
5º ano. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
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1,5             8,6                                            123                                   5,67 
 
  3,45                  35                    144                                                                3,789 
 
467,98                           13                               76,2 
 
                                 44                  38,5                                   89 
 
                7,98                                          52                                                                  0,9 
 
    0,03                       8,9                                 6,87                          9,678 
 
 

QUADRO I – Quadro de Números do Jogo Contador Imediato 
 

 
    CAIXA DE PONTOS para o resultado R 
 
 
1 ponto 

 
5 pontos 

 
10 pontos 

 
5 pontos 

 
1 ponto 

R< 0, 001             0, 001< R <0,01       0,01< R <0,1     0,1 < R < 1             R > 1  

QUADRO II – Caixa de Pontos do Jogo Contador Imediato 

 

e) Objetivos do jogo: Montar a maior quantidade de pontos. 

 

f) Possibilidades de problematização: 

 

Fazer questões como as que seguem e discuta as respostas com a classe. 

1. Em qual dessas situações o jogador fará mais pontos? Por quê? 76,2: 10 ou 76,2: 

100? 

2. Quero obter o máximo de pontos possível, mas no Quadro de Números só há os 

números 52 e 9,678. Que número e por quanto devo dividi-lo? 

Outra maneira de explorar o jogo é propor que os alunos mudem os números do 

Quadro de Números ou a pontuação. 

 
Sistemática de Avaliação 
 

Realizamos uma avaliação contínua. Essa avaliação se deu durante todo o processo de 

Ensino-aprendizagem, orientada pelos seguintes instrumentos de avaliação: 
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- a avaliação escrita que foi feita após o desenvolvimento das atividades propostas, 

para verificar o nível de aprendizagem dos alunos acerca do conteúdo mensurado nesta 

sequência didática;  

- a manipulação do jogo Contador Imediato, que trabalhou os números racionais na 

forma decimal e das estratégias das jogadas. Dentro desta perspectiva foi investigado, a fim 

de pontuação para a avaliação contínua: criatividade do aluno, articulação e interação com o 

grupo, respeito a regras e ao próximo, organização das ideias, investigação de estratégias, 

dialogo com o grupo, interpretações do jogo e a forma de fazer matemática nas ideias centrais 

do jogo. 

- produção escritano que se refere às estratégias de jogada, a qual foi observada 

coerência e coesão textual, argumentação lógica, presença dos aspectos matemáticos no 

contexto da produção escrita, sistematização de ideias e proposta contida no desenvolvimento 

do relatório sobre o jogo.  

- interpretação dos problemas propostos assim como a investigação de soluções dos 

problemas acerca dos números racionais na forma de fração e decimal, bem como suas 

representações. 

E por fim foram feitas análises das respostas dissertativas em torno das questões 

propostas dentro da temática e das situações problemas que foram lançadas.  

A soma destes instrumentos e métodos de avaliação nos orientou durante todo o 

processo de Ensino e aprendizagem. 

 

 
2.1 Relato/análise da regência em sala de aula 
 
 

A proposta de intervenção que desenvolvemos tinha por finalidade o trabalho com 

atividades que estimulassem a compreensão sobre os números racionais, focando seu 

conceito, cálculo e representação por meio de resolução de problemas contextualizados, 

tentando apresentar uma pedagogia distinta ao Ensino tradicional conteudista, que em nossa 

opinião, está centrado em memorização de fórmulas e exercícios sem significados. 

Dentro dessa perspectiva, trabalhamos com a Matemática vivencia no dia-a-dia dos 

alunos. Ao iniciar nossa proposta de intervenção nas turmas que já ministramos aula desde o 

início do ano letivo relatados no início do capítulo, em especial, nas turmas de 6º ano do 

Ensino Fundamental, sentimos a necessidade de saber se os alunos compreendiam às 

operações de multiplicação e divisão com números naturais.Precisávamos dessa informação, 
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porque maior parte das turmas de sexto ano são formadas por alunos novatos.Este fato foi um 

pouco preocupante, pois na nossa sondagem percebemos que alguns alunos não 

compreendiam o algoritmo da divisão e só relacionavam a ideia de multiplicação como soma 

de parcelas iguais. Mediante este aspecto as aulas iniciais foram voltadas a problemas 

matemáticos que abordavam os algoritmos da multiplicação e o da divisão, para então 

introduzir o conteúdo proposto. 

Não descrevemos aqui todas as aulas apresentadas, pois elas não fizeram parte do 

projeto e da intervenção da disciplina de Estágio Supervisionado III. Entretanto, desde que as 

ideias discutidas nesse estágio, e nos que o antecederam (Estágio Supervisionado I e II) 

começaram a ser debatidas, nos lançamos ao desafio de adotar as leituras que nos foram 

apresentadas nesses componentes curriculares e tentamos transformar nossa prática em sala de 

aula.  

Percebemos durante a nossa regência que os alunos acharam empolgante os problemas 

que necessitavam de distribuição das frações por meio de desenhos figurativos, nestas aulas 

em particular, os alunos interagiam com naturalidade, afirmavam: 

 

• Professor! Consegui achar a resposta da questão apenas por meio da 

divisão 

• Professor olha a minha resposta, fiz assim...  

 

Em cada aula ministrada procuramos não só motivar os alunos, mas enxergar cada um 

como indivíduos que são, e considerar os saberes prévios que os mesmos trazem consigo e 

então, a partir dai, formalizar o conhecimento matemático. A cada problema proposto os 

alunos foram questionados acerca da interpretação, busca de solução das questões levantadas, 

além de serem estimulados a trabalharem em conjunto, em meio às diferenças de opiniões e 

realidades e a argumentar, defender suas opiniões e possíveis soluções dos problemas acerca 

do estudo de frações. 

A abordagem dos números fracionados na forma decimal favoreceu o trabalho 

contextualizado com as turmas durante as aulas. De fato, trabalhar com a perspectiva do 

Ensino e aprendizagem significativa sobre o conteúdo mencionado foi construtivo.Durante a 

regência alguns alunos encontravam dificuldades na hora de interpretar os problemas 

voltados, a comparação entre números fracionados na forma decimal. Foi então devido a este 

fato que incorporamos em nossa regência o jogo Contador Imediato, com o propósito de 

trabalhar de forma divertida o mesmo conteúdo e maximizar as possibilidades de 
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compreensão e solução de problemas com número decimal. A troca de conhecimento e as 

discussões em grupo potencializaram a compreensão dos alunos sobre o conceito,relação e 

representação de números racionais nas formas fracionárias e decimais.  

Acreditamos que, de fato, os alunos desenvolveram a compreensão sobre os números 

racionais nas formas fracionária e decimal. Pois, a resolução dos problemas propostos, o jogo 

Contador Imediato e os processos avaliativos trouxeram fortes indícios da apropriação 

significativa do conhecimento matemático trabalhado.  

Percebemos também que alguns alunos apresentavam dificuldades não para solucionar o 

problema, mas para representarem matematicamente, ou seja, solucionar o problema e trazer 

para a linguagem Matemática. 

Em suma, buscamos contextualizar os conteúdos trabalhados em sala como também 

sempre tentamos envolver os educando ao máximo. Acreditamos que praticamente todos os 

alunos se envolveram em todas as atividades propostas; sempre andávamos pela sala de aula 

observando a postura e o envolvimento de cada aluno e íamos mediando o conhecimento 

matemático, objetivando uma aprendizagem de qualidade, completa, tendo o aluno como 

sujeito do processo e sempre reavaliando a nossa prática didático-pedagógica. Se estávamos 

acertando ou se era necessário traçar outra estratégia. 

 
 
Considerações sobre o trabalho 
 
 

Durante a nossa regência, percebemos que a proposta de Ensino e aprendizagem sobre 

os números racionais nas formas fracionária e decimal trabalhado por meio do jogo e de 

resolução de problemas foi motivador e possibilitou uma aprendizagem real, significativa, 

dando ao aluno base para realizarem pensamentos críticos sobre o tema. 

Percebemos que muitos alunos puderam romper com as barreiras de compreensão e 

abstração acerca das características dos números racionais e principalmente na construção, da 

leitura e interpretação dos problemas lançados, já que a cada problema proposto os alunos 

eram levados a refletir sobre a distinção entre os números racionais na forma fracionária e 

decimal mediante suas características. 

Durante a regência deste estágio, encontramos algumas dificuldades, a principal foi o 

cumprimento do horário das aulas, pois em geral a primeira aula iniciava às 13h30min devido 

ao fato de que a maioria dos professores não se encontrava no horário correto do inicio das 

aulas, assim as aulas de resolução de problemas eram desenvolvidas a partir da segunda aula. 
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Este trabalho nos proporcionou um aprendizado impar, pois por meio deste, pudemos 

comprovar que é possível lecionar qualquer conteúdo curricular de forma clara e construtiva, 

para que o próprio aluno caminhe em direção do saber. Passamos a defender o que tanto era 

pregado na disciplina de Estágio Supervisionado III, que o importante é a iniciativa de querer 

mudar para melhor o ensino e observar mais o desenvolvimento de cada aluno. Acreditamos 

que pudemos contribuir de forma positiva no Ensino e aprendizagem da Matemática mesmo 

que por pouco tempo, além de construir uma relação de amizade com os alunos.  

O estágio de regência nos possibilitou uma experiência na qual pudemos vivenciar 

momentos de incertezas, de persistência, de novos aprendizados, de novos conhecimentos, 

com os quais crescemos e percebemos o quanto podemos aprender com o outro, como a troca 

se faz necessária durante o nosso dia a dia. 

Retratar aqui nossa experiência de Estágio Supervisionado III, bem como as questões 

já discutidas nos Estágios Supervisionados I e II é importante porque já ensinávamos na 

escola antes dessas disciplinas serem ofertadas para nós. Com a chegada dessas disciplinas, 

redimensionamos nossa prática pedagógica. Como já tínhamos o embasamento teórico 

fornecido pelas disciplinas Estágio Supervisionado I e II, realizamos, quase que 

paralelamente, uma intervenção no Ensino Médio enquanto ainda estávamos cursando a 

disciplina de Estágio Supervisionado III (Cujo foco é o Ensino Fundamental).  

Por esse motivo, achamos pertinente destacar a experiência vivida durante o 

componente curricular de Estágio Supervisionado III, pois ele também serviu como base para 

nossa intervenção no Ensino Médio.Uma vez que, devido a já ter experiência com sala de aula 

no Ensino Médio, pensávamos em dispensar a disciplina de Estágio Supervisionado IV, pois 

estávamos interessados em adiantar o curso visando a possibilidade de concursos públicos 

aparecerem. 

Quase que profeticamente, dessa forma se sucedeu, com a dispensa de Estágio 

Supervisionado IV, conseguimos ter mais flexibilidade na matricula de mais disciplinas e 

pouco tempo depois veio a aprovação no concurso público onde pudemos fazer processo de 

abreviação de curso. Logo, seria interessante retratar essa experiência e fazer considerações 

sobre Contextualização, Interdisciplinaridade e Problemas que serão relatados no próximo 

capitulo. 
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3.0 - O Ensino de Função Quadrática com Contextualização, 

Interdisciplinaridade e Resolução de Problemas. 

 
 O objetivo desse capítulo é proporcionar ao professor um espaço para se pensar sobre 

a contextualização de problemas Matemáticos no Ensino de funções do segundo grau. 

Optamos por esse conteúdo, porque intervimos em sala de aula com esse assunto e, engajados 

com a proposta discutida em Estágio Supervisionado III, passamos a acreditar que o Ensino 

que se foca em contextualização pode trazer resultados positivos para a educação. Dessa 

forma iremos relatar a referida experiência debatendo com teóricos a fim de oportunizar, ao 

leitor do trabalho, uma reflexão sobre práticas alternativas ao modelo de Ensino tradicional. 

 Não é nosso objetivo nos debruçarmos em um longo ou extenso debate teórico sobre o 

que é Contextualização, Interdisciplinaridade e Resolução de Problemas. Queremos tão 

somente descrever nossa experiência e mostra-la engajada nos discursos que são levantados 

nesse cenário atual da Educação. Dessa forma, faremos um breve levantamento sobre as 

palavras chaves em destaque e depois migraremos para nosso relato de experiência. 

 

3.1 - Contextualização 

 

 Segundo o dicionário de Caldas Aulete (2012) o ato de se referir ao contexto, é 

expresso pelo verbo contextuar. Contextualização é “o processo de construção da inter-

relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação”. Entendemos assim que, 

em um determinado contexto deve haver consideração de vários, senão todos, os aspectos.  Já, 

para Pavanello (2004), contextualizar é mostrar o contexto através de uma situação problema.  

Interpretando-se dessas formas, percebemos que, tratando-se de sala de aula, 

contextualizar pode ser interpretado como mostrar situações e relações entre elas que 

elaborem significado ao que desejamos que os alunos construam, elaborem, atribuam ou 

compreendam. Ainda segundo Pavanello (2004) isso pode ser atingido também através de 

uma situação problematizadora, que resgate conhecimentos prévios e informações que os 

alunos já possuem e criando um contexto que possa dar significado ao conteúdo que se quer 

abordar, ou seja, levando o aluno a compreender esse contexto, contextualizando.  
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Dessa forma, nossa interpretação sobre contextualização é de que trata-se, em sala de 

aula, de uma alternativa didática ao modelo tradicional de ensino e que pode ajudar o aluno na 

elaboração de significado de uma ação específica ou de um determinado conteúdo. 

 Entretanto, tratando-se de Educação, sabemos que os contextos podem sugerir 

significados distintos de pessoa para pessoa. Dessa forma, é importante que o professor, ao 

sugerir uma situação contextualizada dentro dos muros da sala de aula, possa conhecer a 

realidade sociocultural de seus discentes, sabendo que possivelmente esses carregam com eles 

histórias de vida que possuem o poder de influenciar no processo de ensino. Agindo com esse 

cuidado, o professor poderá realizar um trabalho organizado com poder de contribuição muito 

maior para o aluno poder tecer significados sobre um determinado conteúdo que deve ser 

aprendido.  

 É notório que cada vez mais, se faz mais presente publicações sobre o uso de 

contextualização no ensino da Matemática, essa é uma bandeira quem vem sendo bastante 

defendida, mesmo quando comumente se fazem confusões entre a contextualização e a 

pseudo contextualização. Sobre isso, Micotti (1999, p.13) afirma que: 

 

A aplicação dos aprendizados em contextos diferentes daqueles em que foram 
adquiridos exige muito mais que a simples decoração ou a solução mecânica de 
exercícios: domínio de conceitos, flexibilidade de raciocínio, capacidade de analise e 
abstração. Essas capacidades são necessárias em todas as áreas de estudo, mas a falta 
delas, em Matemática, chama a atenção. 

 

A nossa interpretação sobre o ato de contextualizar diz respeito a uma ação possível de 

se realizar de diferentes modos dentro de um contexto, sendo esse contexto matemático ou 

não. Esse contexto pode ser histórico, contexto de um problema, ou de outras naturezas 

possível, inclusive podendo estar atrelada a ludicidade, como no uso de jogos ou desafios 

matemáticos. Uma jogada onde haja calculo mental para melhor pedra a ser posta numa 

cabeça em um jogo de dominó é um exemplo de uma contextualização com jogo possível de 

ser efetuada com melhores rendimentos aqueles que estão mais aptos ao cálculo matemático, 

a contagem de peças A contextualização dessa forma pode provocar interesse e despertar a 

curiosidade do aluno, apresentando potencial também para conciliar a matemática ensinada 
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com o dia a dia do estudante. No domínio redes do saber5, podemos didaticamente 

categorizar os contextos em três eixos, são eles:  

• A vida pessoal e cotidiana do aluno em sua riqueza e complexidade: 

- Problemas Econômicos; 

- Questões Pessoais; 

- Questões Sociais.  

- Relações com família, meio ambiente e o mundo de trabalho. 

 

• A sociedade ou mundo em que o aluno vive: 

- Temas ligados a globalização; 

- Temas ligados a tecnologias; 

- Temas ligados a informações específicas como: política, economia, desenvolvimento 

científico e outros; 

 

• O próprio ato de descoberta ou produção do conhecimento que pode ser produzido ou 

simulado.  

 

Em cada caso a contextualização é trabalhada de forma diferente, porém com o intuito 

de alcançar os mesmos objetivos, dos fragmentos extraídos do domínio “redes do saber” 

citados, compreendemos que contextualizar o conhecimento em questões relacionadas a vida 

pessoal do aluno é oportunizar um espaço para que eles vivenciem (de modo intelectual e 

afetivo) a importância de um determinado assunto, para compreender e resolver seus próprios 

problemas, tomar decisões que afetam a qualidade de sua vida, construir uma visão de mundo 

e um projeto com sua própria identidade. 

 

3.2 – Interdisciplinaridade 

 

Mediante a necessidade de se romper com o tradicionalismo no ensino buscou-se uma 

construção e reformulação de documentos oficiais que norteiam o sistema educacional de 

ensino brasileiro os PCN+ que em sua versão mais atualizada inclui conceitos como 

                                                            
5www.rededosaber.sp.gov.br(site baseado na literatura de Transposição Didática de Chevallard) 



32 
 

interdisciplinaridade que é um termo simples em sua semântica e complexo quando 

verdadeiramente difundido. Entretanto para que de fato haja a compreensão do significado de 

interdisciplinaridade se faz necessário debruçar sobre conceitos aproximados como a noção de 

disciplina, que trata se da estruturação de diversas áreas do conhecimento em categorias 

organizadas. Dessa forma, para entender a epistemologia e a face pedagógica da palavra 

interdisciplinaridade é preciso que se reflita sobre o significado de disciplina e sua associação 

com a construção do conhecimento, que a caracteriza enquanto objeto de ensino-

aprendizagem. 

 

A organização disciplinar foi instituída no século XIX, notadamente com a formação 
das universidades modernas; desenvolveu-se, depois, no século XX, com o impulso 
dado à pesquisa científica; isto significa que as disciplinas têm uma história: 
nascimento, institucionalização, evolução, esgotamento, etc; essa história está 
inscrita na da Universidade, que, por sua vez, está inscrita na história da sociedade; 
(MORIN, 2002, p. 105). 

 

Segundo Fazenda (1999, p. 66): “a indefinição sobre interdisciplinaridade origina-se 

ainda dos equívocos sobre o conceito de disciplina”. A polêmica sobre disciplina e 

interdisciplinaridade viabiliza uma abordagem pragmática em que a ação passa a ser o ponto 

de convergência entre o fazer e o pensar interdisciplinar. É preciso estabelecer uma relação de 

interligação entre as disciplinas, que seriam a marca fundamental das relações 

interdisciplinares. 

O modelo de ensino formal por disciplinas deixa lacunas na aprendizagem do aluno, 

não instiga ao desenvolvimento da inteligência, de resolver problemas e estabelecer relações 

(ligações) entre os conteúdos conceituais, ou seja, refletir sobre o que esta sendo estudado. “O 

parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem apreender o que está tecido junto”. 

Morin (2000, p.45): 

Em um projeto de pesquisa interdisciplinar é necessário determinar o valor de cada 

disciplina, discute-se em nível teórico, suas estruturas e a intencionalidade de seu papel no 

currículo escolar. Esses fundamentos possibilitam entender que a interdisciplinaridade é muito 

mais que uma simples integração de conteúdos. 

A concepção da reorganização curricular no sentido de uma atitude interdisciplinar de 

acordo com Japiassu (2006, p.74): “caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de 

pesquisa”. Essa é uma concepção de como se trabalhar no espaço de sala de aula com a 

interdisciplinaridade, abordando-se uma mesma temática em disciplinas distintas, fazendo-se 
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uma conexão entre as diversas áreas de conhecimento, corroborando para transpor algo 

inovador, abrir sabedorias, resgatar possibilidades e romper o pensamento fragmentado. É o 

exercício constante do ser pesquisador, ampliando assim o saber. 

 

3.3 – Resolução de Problemas 

 

A fim de introduzir algumas discussões acerca de resolução de problemas, 

inicialmente proporemos a seguinte questão: O que é de fato um problema? Como resposta a 

esta pergunta traçamos a respectiva definição: Um problema se configura como uma situação 

ou circunstancia em que o sujeito é levado a executar uma atividade sem possuir previamente 

métodos ou formas de excursão determinado. Além disso, se a tarefa a ser executada não for 

desejada pelo sujeito então essa não se caracteriza como um problema. Para Newell & Simon 

(1972), “um problema é uma situação na qual um indivíduo deseja fazer algo, porém 

desconhece o caminho das ações necessárias para concretizar a sua ação”. 

Dentro desta perspectiva de problema no campo da matemática tem-se difundido 

amplamente uma metodologia de ensino da matemática chamado resolução de problemas, 

onde estão incluídas as maneiras de como os problemas são representados, os significados da 

linguagem matemática, as formas de conjecturas, configuração e raciocínio é considerada um 

grande campo da educação matemática. Por meio das situações problemas e de suas 

resoluções são levados a construção de aprendizagem significativa.  

O modelo de ensino-aprendizagem por meio de resolução de problemas tem sido 

bastante difundido, sendo incentivado por pesquisadores da área, e tem proporcionado um 

melhor desenvolvimento da estrutura cognitiva do aluno, pois, exercita o raciocínio lógico, o 

motiva e o torna capaz de aprender de forma significativa ampliando sua compreensão acerca 

do mundo e versando entre as diferentes áreas de conhecimento. Segundo Lupinacci e Botin 

(2004): 

A Resolução de Problemas é um método eficaz para desenvolver o raciocínio e para 
motivar os alunos para o estudo da Matemática. O processo ensino e aprendizagem 
pode ser desenvolvido através de desafios, problemas interessantes que possam ser 
explorados e não apenas resolvidos. (LUPINACCI E BOTIN, 2004, p. 1). 

 

Quando falamos no processo de resolução de problemas percebemos certo equivoco, 

que alguns professores de matemática associação a ideia de resolução de problema como uma 

aplicação do conhecimento recém adquiridos. Ao expor esta situação problemática os 



34 
 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1998) do terceiro e quarto ciclos ressaltam 

que; 

 
[...] os problemas não têm desempenhado seu verdadeiro papel no ensino [...]. A 
prática mais frequente consiste em ensinar um conceito, procedimento ou técnica e 
depois apresentar um problema para avaliar se os alunos são capazes de empregar o 
que lhes foi ensinado. Para a grande maioria dos alunos, resolver um problema 
significa fazer cálculos com os números do enunciado ou aplicar algo que 
aprenderam nas aulas. Desse modo, o que o professor explora na atividade 
matemática não é mais a atividade, ela mesma, mas seus resultados, definições, 
técnicas e demonstrações. (BRASIL, p.40, 1998) 
 

 

3.4 – A Intervenção no Ensino de Funções Quadráticas. 

 

As atividades de regência foram desenvolvidas no Ensino Médio, vivenciadas na 

escola Educandário Santo Antônio - ESA, situada no município de Bayeux - PB. Inicialmente 

serão expostas de forma breve as características desta Instituição de Ensino e em seguida será 

brevemente relatada à ação/intervenção. 

 A referida escola foi fundada em 01 de março de 1972 e atualmente abrange os três 

níveis de Ensino da educação básica, sendo então divididos da seguinte forma: no turno da 

manhã funcionam os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio e no turno tarde 

funcionam os anos iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, a escola goza de uma 

estrutura ampla, formando um conjunto de seis salas de aula, além de uma biblioteca, uma 

sala ocupada pela equipe gestora da escola, um espaço que compreende a sala do corpo 

docente, dentre eles dos três professores de Matemática, um pátio recreativo e uma sala 

multifuncional, onde há recursos didáticos como computadores e impressora. Esta Instituição 

de Ensino tem sido pioneira na educação privada no município de Bayeux - PB, investindo na 

formação cidadã dos seus quase 600 alunos matriculados. 

A regência desenvolvida na escola acima aconteceu em duas turmas de 1º ano do 

Ensino Médio, onde buscamos trabalhar com a Matemática de forma a ser atrativa, de modo 

que despertasse o interesse e atendesse as especificidades deste público alvo da intervenção, 

sendo estes aspectos preponderantes para o sucesso do processo de Ensino e aprendizagem. 

Assim, acreditamos que é necessário que a Matemática seja trabalhada de “forma 

contextualizada, integrada e relacionada a outros conhecimentos”, desenvolvendo assim, “as 

competências e habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que 

instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e 

interpretar situações para se apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e 
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avaliar, tomar decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua formação”, 

como versam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+(BRASIL, 2002, p.111). 

Com vistas a estes aspectos, no decorrer da regência, procuramos construir e 

desenvolver um Ensino e aprendizagem significativa do conteúdo de função polinomial do 2º 

grau ou quadrática, possibilitado por meio de estratégias didáticas que enfocam a investigação 

a partir da contextualização e da modelagem Matemática, assim foram discutidos e 

trabalhados os seguintes tópicos: 

• Desenvolvimento do conceito de função quadrática; 

• Estudo, leitura e interpretação do gráfico da função; 

• Interpretando problemas contextualizados no campo conceitual da função 

quadrática e suas aplicações em outras áreas; 

• Investigação e resolução de problemas que envolvam função quadrática;  

 

A proposta e desenvolvimento de Ensino retratada neste relato foram fundamentados 

no fato de que o conceito de função é, certamente, um dos temas de grande importância 

devido, em parte, ao fato de ser amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento. 

Pode-se dizer que desde muito cedo a ideia de função e suas aplicações acompanham a 

trajetória do aluno, procurando explicar ou modelar diversos fenômenos que o rodeia.Em 

relação às aplicações dentro e fora da Matemática, os Parâmetros tratam do tema função 

destacando que: 
 
Além das conexões internas à própria Matemática, o conceito de função desempenha 
também papel importante para descrever e estudar através da leitura, interpretação e 
construção de gráficos, o comportamento de certos fenômenos tanto do cotidiano, como de 
outras áreas do conhecimento, como a Física, Geografia ou Economia. Cabe, portanto, ao 
Ensino de Matemática garantir que o aluno adquira certa flexibilidade para lidar com o 
conceito de função em situações diversas e, nesse sentido, através de uma variedade de 
situações problema de Matemática e de outras áreas, o aluno pode ser incentivado a buscar 
a solução, ajustando seus conhecimentos sobre funções para construir um modelo para 
interpretação e investigação em Matemática (PCNEM, BRASIL, 1999; p.44). 

 

Dessa forma, tendo em vista que a Matemática é uma importante componente na 

formação cidadã do educando, o auxiliando no desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias ao exercício da cidadania, na compreensão e ação acerca do mundo e 

dos fatos sociais é que se faz relevante o Ensino e aprendizagem significativos de conteúdos 

matemáticos como função quadrática, a fim de subsidiar o educando na construção de sua 

identidade enquanto ser social. Foi proposto o desafio de investigar problemas do cotidiano 

que seriam compreendidos e solucionados via a utilização de conceitos de função quadráticas, 
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além de discutir/refletir sobre a aplicação deste conteúdo em diversas áreas do conhecimento. 

Para isso, a intervenção aconteceu numa séria de 1º Ano, turmas A e B do Ensino Médio, no 

turno da manhã. O período da intervenção foi de 01/05/2012 à 23/05/2012 e o horário do 

encontro das aulas foram os que seguem na tabela 1:  

 

TERÇA QUARTA QUINTA 

1º B 

07:00 as 07:45 

 1ºB 

07:00 as 07:45 

1º A 

07:45 as 08:30 

1º A 

07:45 as 08:30 

1ºB 

07:45 as 08:30 

1º B 

08:30 as 09:15 

1º A 

08:30 as 09:15 

1ºA 

08:30 as 09:15 

1ºA 

09:30 as 10:15 

1º B 

09:30 as 10:15 

 

Tabela 1 – Encontro com as turmas do 1º A e B 
 

Com o objetivo primordial de Problematizar o conceito de Função Quadrática, as 

primeiras aulas foram iniciadas com levantamento de uma questão: Qual a relação 

estabelecida entre um campeonato de futebol e a função quadrática? Este problema central foi 

o ponto inicial para a construção da ideia e conceito atrelado ao estudo de função quadrática. 

Foram levantadas perguntas do tipo: o que há em comum entre o futebol e o conhecimento 

matemático sobre função? Para de fato desenvolver a compreensão sobre o conteúdo central 

da aula foram entregues aos alunos um pequeno texto que tem por título: Lançamento de 

projéteis, antenas parabólicas e campeonato de futebol; o que eles têm em comum?6 

Resolvemos incentivar a leitura na aula de matemática, porque acreditamos que é 

importante o aluno ter prazer em ler. Em nosso ponto de vista, quando o aluno estuda apenas 

elementos abstratos, ele não pode vivenciá-lo e sendo assim “aquilo que não conhecemos, não 

vivemos, não experimentamos, o que não é objeto do nosso pensar e do nosso sentir não nos 

pertence” (ANDRADE, 2005, p.159). 

 Acreditamos que a incógnita a ser decifrada nos cenários escolares atuais, quando o 

assunto é dificuldade matemática, pode ser a “interpretação”. Muitas são as queixas voltadas 

para a dificuldade dos alunos em decodificar enunciados, ler e interpretar problemas 

                                                            
6extraído do Artigo:FUNÇÃO QUADRÁTICA E SUAS APLICAÇÕES NO COTIDIANO – Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/620-4.pdf.      
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matemáticos, acarretando a fracos desempenhos em estudar fora dos muros da sala de aula. 

Kleiman e Morais (1999) nos diriam que as enésimas discussões tratadas sobre as múltiplas 

perspectivas de leitura acabaram alertando aos órgãos públicos a importância da prática de 

leitura no foco da sala de aula como uma das atividades mais importantes a ser desenvolvida 

com os estudantes.  

 Poderíamos concordar com Kleiman e Morais (1999) que hoje se é considerado que 

todos os educadores (desta vez não somente os matemáticos) devem em sua ação e porque 

não, participação docente, convidarem os alunos a ler. Para isso, deve-se que todos os 

professores sejam orientados a saírem dos limites de sua área de atuação, e acima de tudo, 

formarem primeiramente leitores, darem o conjunto nomeado de “leitores” como pertinência 

aos estudantes de hoje. 

Dessa forma, é positivo apresentar um texto aos alunos do Ensino Médio, pois, como 

concorda Leffa (2009, p.6-7), atualmente, boa parte das obras textuais, sobretudo nos livros 

escolares e didáticos (grifo nosso), é que: 

 

não envolve negociação entre o leitor e o texto e muito menos atribuição de 
significado por parte do leitor. O significado é simplesmente construído através de 
um processo de extração enfatizando o processo linear da leitura, defendendo a 
intermediação do sistema fonológico da língua para acesso ao significado e 
valorizando habilidades de baixo nível, como o reconhecimento de letras e palavras. 

 

O sentimento de não pertinência da Matemática ao universo em que o estudante se 

enxerga inserido, pode ser interpretado, segundo Carrasco (2001), pela dificuldade que muitas 

vezes o estudante possui frente à linguagem matemática, o que por ventura irá impedi-lo de 

mostrar, pela escrita, conhecimentos matemáticos que deseja expressar ou elaborar. Dessa 

forma, achamos pertinente apresentarmos uma leitura extra, ao livro didático, e trabalhar 

diálogo, interpretação, reflexão com o texto, já que essa ação passa a ser uma responsabilidade 

agregada ao ofício do educador matemático, como mostra os Parâmetros Curriculares Nacionais 

que propõem que “O reconhecimento de que as linguagens verbais, icônicas, corporais, 

sonoras e formais, dentre outras, devem se estruturar de forma semelhante sobre um conjunto 

de elementos (léxico) e de relações (regras) que devem ser significativas” (p.19).  

Enquanto oportunizávamos um debate sobre o texto que apresentamos, expomos 

algumas imagens em PowerPoint de antenas parabólicas, de um lançamento de bola por um 
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jogador em direção ao gol, e mediante estas imagens fizemos a seguinte pergunta: Que 

relação há entre estas imagens?  

Neste momento foi perceptível a interação e motivação dos alunos em busca da 

solução a pergunta levantada, foi então pedido que alguns alunos fossem ao quadro anotar 

uma palavra que ligasse as imagens, em seguida foi pedida a turma que relatassem 

brevemente como é um campeonato de futebol, a partir dai foi feita a leitura em dupla do 

texto dado. Após a leitura do texto foi perguntado a turma se, a partir da leitura introdutória 

do texto, seria então possível estabelecer alguma relação de função? De que forma? É possível 

generalizar a relação entre o número de clubes e o número de partidas?  

Em resposta as perguntas levantadas ficaram visíveis que os alunos conseguiram 

enxergar de forma rápida a relação de função existente entre clube x partidas. Assim sendo o 

desenvolvimento das primeiras aulas sobre função quadrática se iniciou por meio de uma 

situação problema e incentivo a leitura, seguimos as orientações de documentos oficiais, 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, que destacam a importância do 

estudo das funções, num trecho citado.  

 
Os problemas de aplicação não devem ser deixados para o final desse estudo, mas 
devem ser motivo e contextos para o aluno aprender funções. A riqueza de situações 
envolvendo funções permite que o Ensino se estruture permeado de exemplos do 
cotidiano, das formas gráficas que a mídia e outras áreas do conhecimento utilizam 
para descrever fenômenos de dependência entre grandezas. O Ensino, ao deter-se no 
estudo de casos especiais de funções, não deve descuidar de mostrar que o que está 
sendo aprendido permite um olhar mais crítico e analítico sobre as situações 
descritas. (BRASIL, 2002; p. 121). 
 

 Com o desenvolvimento da leitura e interpretação do texto dado e o estabelecimento 

da relação de função, foi possível perceber que a turma participou de forma espontânea visto 

que o problema introdutório trouxe uma analogia entre a Matemática e o esporte mais 

conhecido e admirado pela população brasileira. É certo que os alunos tiveram algumas 

dúvidas na hora de generalizar a relação para uma linguagem Matemática, mas aos poucos 

eles perceberam que o número de partidas era dado pelo número de clubes (n) vezes número 

de clubes menos um (n-1) =n(n-1). Logo em seguida, discutimos alguns pontos importantes 

acerca da ideia de função quadrática partindo da função obtida na relação: número de clubes x 

número de partidas. Escrevemos a função dada da seguinte forma: f(n)= n² - n, dai foi se  

formalizando o conceito de função polinomial do 2º grau ou função quadrática, como uma 

função expressa na forma f(x) = ax² + bx + c, onde a, b e c são coeficientes reais.  
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Neste momento, foi perguntado a turma: Qual a diferença entre uma função 

polinomial do 1º grau e uma função polinomial do 2º grau (quadrática)? 

Muitos alunos disseram: Professor, a diferença é que uma função polinomial do 1º 

grau tem dois termos no máximo. Outros alunos disseram: A diferença é que a função 

polinomial do 1º grau não tem um termo elevado ao quadrado e na função quadrática tem. 

Diante das respostas, afirmamos que ambos estavam substancialmente corretos, o que indica 

que como a função quadrática tem que ter um termo elevado ao quadrado, o coeficiente a 

deve ser diferente de zero, porem b e/ou c podem ser nulos. Se b e c forem ambos diferentes 

de zero, a função quadrática que se assemelha a equação de 2º grau será chamada de 

completa. Se b e/ou c forem nulos, a equação será chamada incompleta. Neste momento 

foram dados exemplos algébricos de funções quadráticas com os três termos diferentes de 

zero e com os coeficientes b e/ou c nulos. 

Nas aulas seguintes, foi proposto o trabalho com a função quadrática por meio da 

relação estabelecida com o futebol, tendo como objetivos gerais o estudo, leitura e 

interpretação do gráfico da função quadrática. Também tentamos projetar a interpretação de 

problemas contextualizados no campo conceitual da função quadrática e suas aplicações em 

outras áreas. Assim de acordo com o artigo: Função Quadrática e suas aplicações no cotidiano 

fizemos a seguinte reflexão junto aos alunos: Durante uma partida, é comum termos cobrança 

de escanteio. Nesse tipo de jogada, a bola apresenta movimento análogo ao do lançamento de 

projeteis, como por exemplo, uma bala sendo lançada obliquamente por um canhão que esteja 

próximo a superfície da Terra. O projétil sai do canhão com velocidade inicial (V0) diferente 

de zero. A velocidade (V0) do projétil sempre é decomposta em duas componentes: 

• uma vertical (V0Y), com modulo, direção e sentido variando no decorrer do tempo e 

tem como equação: V0Y = V0. cos θ; 

• uma componente horizontal (V0X) que apresenta modulo, direção e sentido constantes, 

tendo como equação: V0X = V0 . sen θ. 
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Figura 1- O disparo do Canhão 

Fonte: Próprio autor 
 

O movimento em relação ao eixo Oy é um movimento uniformemente variado, 

descrito sob a ação da gravidade e no eixo Ox é um movimento uniforme. O movimento em 

relação ao eixo Oy tem como função:  

Y = V0Y•t –gt²/2 

Onde o valor de y não representa a distância percorrida na vertical e sim a posição do 

corpo em relação ao eixo Oy. A velocidade VY varia com o tempo segundo a equação VY= 

V0Y - gt. 

Como o movimento em relação ao eixo Ox e um movimento uniforme, a velocidade 

permanece constante e é dada por VX = V0X. Permanecendo constante o valor da velocidade, 

teremos o deslocamento em relação ao eixo Ox dado por x = VX. t. 

Observação: Estamos considerando os eixos como: 

• Ox – eixo horizontal, orientado para a direita. 

• Oy – eixo vertical, orientado para cima. 
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Figura 2 - A ola fazendo uma parábola 

Fonte: http://fisicamoderna.blog.uol.com.br/arch2009-04-26_2009-05-02.html 

 

A partir da compreensão do conceito e relação de função quadrática, foi trabalhado 

então as características do gráfico desta função, por meio da interdisciplinaridade7 entre 

Matemática e Física, foram explicados alguns conceitos de Física, tais como: lançamento 

oblíquo, movimento uniforme e uniformemente variado,afim de subsidiar o entendimento  do 

lançamento de um projétil como uma bala sendo lançada obliquamente por um canhão, ou um 

lançamento de uma bola em direção ao gol, assim foi proposto o problema a seguir: 

 

I. Durante um jogo de futebol, um dos jogadores cobrou uma falta frontal ao gol 

adversário. Sabendo que a bola saiu dos pés do jogador com velocidade de 30 m/s, o ângulo θ 

era 30º e que o gol ocorreu após 4s da bola ter sido chutada, determine a que distancia do gol 

o jogador cobrou a falta. (Adote g= 10m/s² e despreze a resistência do ar).8 

Foi solicitado aos alunos que se organizassem em grupos de três pessoas para 

solucionarem o problema proposto, enquanto os alunos iam interpretando a questão e traçando 

estratégias de solução do problema, fomos percebendo que alguns alunos tinham a seguinte 

dúvida: Em que o ângulo irá influenciar no lance da bola? Diante deste questionamento 

pedimos aos alunos que traçassem um esquema do trajeto da bola por meio de desenho para 

os auxiliarem na interpretação do problema. Ao final do tempo dado para que fosse 

                                                            
7 Consideramos interdisciplinaridade um diálogo entre dois grupos temáticos com finalidades de ensino. 

8Extraído do artigo: Função quadrática e suas aplicações no cotidiano. 
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solucionada a questão proposta, realizamos um debate, pedimos que os alunos fizessem um 

semicírculo, depois de organizada a turma, fizemos as seguintes perguntas:  

 

• Quem conseguiu desenhar o trajeto da bola? Qual foi este trajeto? Uma linha reta 

ou uma curva? 

• Que relação podemos estabelecer entre a posição ou distância do jogador que 

cobrou a falta e o tempo que a bola leva chutada até o gol? 

• Que tipo de função a relação descrita acima representa? 

• Se o ângulo formado com o lançamento da bola for maior que 30º grau, a 

velocidade do chute em direção ao gol será maior ou menor?  

• Descreva a função associada ao problema acima. 

• Quais as dificuldades enfrentadas neste problema do lançamento da bola?  

 

Durante estes questionamentos lançados percebemos que a turma interagiu de forma 

harmoniosa, foram em geral participativos, discutindo entre si as soluções das perguntas 

levantadas. A partir das respostas obtidas e debatidas referentes ao problema de lançamento 

da bola, desenvolvemos a correção das respostas interagindo com a turma, e percebemos que 

o aprendizado foi satisfatório, a aula fluiu de forma dinâmica e produtiva, assim explicamos 

como se dá a construção de gráfico de função quadrática partindo do exemplo de função 

encontrado no problema de lançamento da bola em direção ao gol.  

Enfatizamos a turma que o nome dado ao trajeto que foi descrito bela bola é uma 

Parábola.  Mas antes mesmo de esboçar o gráfico da função perguntamos a turma: Esta curva 

descrita chamada de parábola é voltada para cima ou para baixo? Todos responderam para 

baixo, professor. Neste momento introduzimos o conceito de concavidade, de estudo do sinal 

da função e como encontrar as raízes da função quadrática fazendo então uma analogia entre 

as raízes da função polinomial do 1º grau.  

Trabalhar com interdisciplinaridade é importante porque, como alega Souza (2009)  

 
Buscando acompanhar essa tendência na área educacional, o campo de pesquisa da 
Educação Matemática vem produzindo diversos estudos que focalizam o olhar sobre 
temáticas que discutem a questão da interdisciplinaridade, oferecendo subsídios para 
que professores de Matemática superem os inúmeros desafios com os quais se 
deparam em sua prática docente. Tornar a Matemática acessível às pessoas tem se 
revelado um dos maiores desafios que os professores enfrentam para que a prática 
docente não esteja restrita à transmissão de conteúdos, que, segundo me parece, 
dificulta o processo de aprendizagem. Souza (2009, p.48) 
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No nosso caso, o diálogo entre Física e Matemática foi pertinente, pois o estudo de 

Parábolas se faz presente em ambos os currículos das disciplinas. Embora, em nossa opinião, 

costumeiramente não estejam associadas. Dessa forma, acreditamos que com esse tipo de 

envolvimento, fique mais claro para o aluno a presença da Matemática em outras disciplinas, 

tornando seus conceitos e usos mais acessíveis a mentalidade do aluno, sobretudo no que se 

refere à parábola e a função quadrática de modo interdisciplinar com Física. Pois, como 

concorda Japiassu (2006, p.93), “o primeiro objetivo do projeto interdisciplinar, em seu 

sentido mais lato, consiste em extrair os possíveis elementos de comparação entre as ciências, 

de maneira a que sejam facilitadas as trocas e as cooperações recíprocas”. 

 Em seguida solicitamos aos alunos que resolvessem o problema a seguir, e 

posteriormente socializassem as ideias e soluções obtidas das situações propostas. Propomos:  

Situação 1: Construa o gráfico da função que relaciona o número de partidas de cada 

clube em função do número de participantes. 

Analisando o gráfico do campeonato e do lançamento de projeteis, percebemos que as 

concavidades são invertidas. Isto acontece porque o coeficiente a pode apresentar-se da 

seguinte forma: 

· a > 0, isto acarreta concavidade voltada para cima; 

· a < 0, isto acarreta concavidade voltada para baixo 

 

Situação 2: Construa e compare os gráficos das funções abaixo: 

a) f(x) = -x²     b) f(x) = -3x²     c) f(x) = -5x²     d) f(x) = -8x²   

 

• Analisando os gráficos obtidos, o que é possível concluir, a respeito do fato do 

coeficiente de x² ser negativo, cada vez menor?  

• As curvas obtidas possuem algum ponto em comum? Qual?  

• O que se pode dizer a respeito do sinal dos valores de todas essas funções, conforme a 

variável independente x percorre o eixo real? 

 

Situação 3: Esboce e compare os gráficos das funções abaixo: 

 

a) f(x) = x²         b) f(x) = x²+2       c) f(x) = x²+4       d) f(x) = x²-2 
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• Observando os gráficos obtidos, conclua o que acontece com o gráfico da função 

inicial f(x)=x² quando se soma ou se subtrai uma constante, para se obter uma nova 

função  

 

Nestas aulas, em que foram trabalhados o estudo e interpretação dos gráficos da 

função quadrática, percebemos que os alunos puderam desenvolver sua autonomia e 

criticidade diante das situações problemas, pois as questões lançadas instigaram o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, da indução e generalização de resultados, assim os 

objetivos da aula foram  de fato alcançados. 

Em termos de avaliação, foi observada a participação dos alunos nas aulas, bem como 

a interação entre seus pares, a construção e desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, 

do levantamento de hipóteses e busca de soluções, o desenvolvimento da autonomia e do 

olhar crítico diante das situações propostas. Foi avaliada a interpretação, compreensão e 

resolução dos alunos diante de problemas propostos. 

Em cada aula buscou-se motivar os alunos e desenvolver de forma eficaz e eficiente 

competências e habilidades dos mesmos, mediante as atividades trabalhadas, tais como o 

reconhecimento da função quadrática modelando situações do cotidiano e em outras áreas do 

conhecimento como, por exemplo: na Física, na Economia, na Arquitetura, entre outros. 

 Nas últimas aulas de nossa regência, foram discutidas aplicações do estudo de função 

quadrática e sua modelação em contextos sociais e científicos. Iniciamos estas aulas propondo 

as situações problemas abaixo, como introdutórias acerca do estudo de máximos e mínimos 

da função quadrática. Existem muitas aplicações para a função quadrática e uma delas está 

relacionada com a questão de máximos e mínimos. 

Dependendo do sinal do termo a, a função terá um ponto de máximo ou um ponto de 

mínimo. Em ambos os casos, tal ponto é denominado de vértice da parábola. 

Foram propostas as situações a seguir: 

 

I. O lucro mensal de uma empresa é dado pela lei: L = -x² + 30x – 5, onde x 

representa a quantidade de peças a serem produzidas e L o valor do lucro, em 

milhares de reais. 

 

a) Qual a quantidade ideal de peças a serem produzidas, para gerar o maior lucro 

possível? 

b) Qual o valor máximo possível para esse lucro? 
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II. Sabe-se que o lucro total de uma empresa é dado pela relação         L = R – C, onde 

L representa o lucro, R a receita total e C o custo total da produção. Numa empresa 

que produziu x unidades, verificou-se que R = 6000 x – x² e C = x² – 2000 x. 

Nessas condições, qual deve ser a produção ideal dessas empresas, para 

MAXIMIZAR o seu lucro? Qual o valor desse lucro máximo possível nessas 

condições. 

 

III.  Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tenha sua posição no espaço descrita em 

função do tempo (em segundos) dada pela expressão h = 3 t – 3t², onde h é altura 

que o grilo alcança, em metros. 

 

a) Quanto tempo o grilo vai levar para atingir a altura máxima? 

b) Qual a altura máxima alcançada pelo grilo? 

 

Foi possível observar, como nas demais aulas, que houve participação da turma. 

Resolvemos as situações propostas coletivamente. Após, conceituarmos os termos Máximo e 

Mínimo de função quadrática fizemos uma avaliação da turma do 1º ano A e B, a fim de 

avaliar o como os alunos compreenderam o estudo de função quadrática. 

 Concluímos que a proposta de intervenção que desenvolvemos tinha por finalidade o 

trabalho com atividades diferenciadas, enfocando o estudo de função quadrática por meio de 

resolução de problemas contextualizados, rompendo com um ensino tradicional conteudista, 

que para nós, é aquele centrado em memorização de fórmulas e exercícios sem significados. 

Dentro dessa perspectiva, tentamos trabalhar com a Matemática modelando espaços sociais e 

práticas comuns, desde o chutar de uma bola em um lance ao gol até relações de lucro com 

Máximo e Mínimo. Ao iniciar nossa proposta de intervenção, sentimos facilidade ao ministrar 

aulas para os alunos, pois já o conhecíamos e eles também já tinham referenciam de nossa 

didática e metodologia de Ensino (foram alunos nossos de anos passados). Acreditamos que 

este ponto foi peça chave para que se desenvolvesse algo novo e estimulante sem a resistência 

do aluno. Buscamos mesclar nossa didática já conhecida, com um tema que a principio nada 

teria a ver com a Matemática, em especial com função quadrática e que de fato foi e é tema de 

grande debate e empolgação no meio dos alunos em geral, como é o tema “futebol”.  

 Além disso, o tema supracitado veio como percussor de uma proposta didática 

pedagógica interessante, que é a ideia de trabalhar função quadrática partindo de uma situação 

problema. É claro que no meio do percurso houve alguns alunos que manifestavam certa 
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crítica ao ser trabalhado o conteúdo matemático a partir de um campeonato de futebol, 

entretanto estes alunos eram a minoria, e na nossa avaliação, ao término do trabalho, se 

mostraram satisfeitos com as relações e contextualizações estabelecidos. 

Em cada aula ministrada procuramos não só motivar os alunos, mas enxergar cada um 

como indivíduos que são, e considerar os saberes prévios que os mesmos trazem consigo para 

então partir para a formalização do conhecimento matemático. A cada problema proposto os 

alunos foram questionados acerca da interpretação, busca de solução das questões levantadas, 

além de serem estimulados a trabalharem em conjunto, em meio às diferenças de opiniões e 

realidades e a argumentar, defender suas opiniões e possíveis soluções dos problemas acerca 

do estudo de função quadrática. 

O estudo de função quadrática favoreceu o trabalho contextualizado com as turmas 

durante as aulas. De fato, trabalhar com a perspectiva do Ensino e aprendizagem significativa 

acerca do conteúdo mencionado foi construtivo e maravilhoso, principalmente devido ao 

leque de possibilidades de trabalho com função quadrática em várias situações do cotidiano 

dos alunos.  

Durante a regência alguns alunos encontravam dificuldades na hora de interpretar os 

problemas voltados à construção de gráficos de função quadrática, isto porque a questão 

envolvia mais compreensão de coeficiente, manipulação algébrica e generalização. Mas, 

felizmente no decorrer das aulas, as atividades desempenhadas pelos alunos tiveram grande 

sucesso. A troca de conhecimento e as discussões em grupo potencializaram a compreensão 

dos alunos sobre o conceito e a relação da aplicação de função quadrática, tornando–os (a 

nosso diagnóstico) mais críticos, autônomos, trabalhando na perspectiva da formação cidadã.  

Acreditamos que de fato os alunos desenvolveram a compreensão sobre a relação 

estabelecida por uma função quadrática, bem como as suas características. Pois, a resolução 

dos problemas propostos e a avaliação trouxeram fortes indícios da apropriação significativa 

do conhecimento matemático trabalhado.  

Percebemos também que alguns alunos apresentavam dificuldades não para solucionar o 

problema, mas para representarem matematicamente, ou seja, solucionar o problema e trazer 

para a linguagem Matemática. Sabiam efetuar o algoritmo, mas não sabiam extrair os dados e 

os procedimentos de enunciados propostos. Ao longo da intervenção, identificamos os alunos 

e fizemos um acompanhamento mais próximo. Em suma, buscamos contextualizar os 

conteúdos trabalhados em sala, assim como também sempre tentamos envolver os educando 

ao máximo no processo de construção do conhecimento deles. Acreditamos que, 

praticamente, todos os alunos se envolveram nas atividades propostas; sempre andávamos 
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pela sala de aula observando a postura e o envolvimento de cada aluno e íamos mediando o 

conhecimento matemático, objetivando uma aprendizagem de qualidade, completa, tendo o 

aluno como sujeito do processo e sempre reavaliando a nossa prática didático-pedagógica.  

Durante a nossa regência, percebemos que a proposta de ensino e aprendizagem de 

função quadrática por meio do problema inicial do campeonato de futebol foi o fator 

motivador para a compreensão de que a Matemática modela situações do cotidiano. Assim, 

este foi um caminho para despertar o interesse acerca do conteúdo central das aulas. 

Percebemos que muitos alunos puderam romper com as barreiras de assimilação e abstração 

acerca das características da função quadrática e principalmente na construção, da leitura e 

interpretação de gráfico destas funções, isto decorrente do fato de que foi bastante trabalhado 

o conteúdo por meio de atividades investigativas, de resolução de problemas. Além disso, a 

cada problema proposto os alunos eram levados a refletir sobre a distinção entre as funções 

mediante suas características. 

A cada aula lecionada em turmas distintas sentimos a necessidade de (re) avaliar todo 

o nosso plano de ensino, bem como nossas propostas pedagógicas e analisar o feedback dos 

alunos diante da regência e das atividades propostas. Assim os resultados alcançados nas duas 

turmas de 1º séries foram satisfatórios. Mas para atingir o objetivo do ensino e aprendizagem 

significativo e de qualidade do conteúdo de função quadrática foram necessários muitos 

planejamento e conhecimento das realidades de ambas as turmas, para tanto na turma do 1º 

ano A enfatizamos mais a interpretação e construção de gráficos da função quadrada visto que 

este era o ponto de dúvidas de uma maior parte da turma. Já na turma do 1ª série B 

trabalhamos mais a interpretação dos problemas. Felizmente a proposta inicial de Ensino foi 

de fato concretizada atingindo a maior parte das expectativas.  

Passamos a defender que a troca de conhecimento e a interação aluno x professor é de 

grande importância na construção da identidade do educador e na formação cidadã do sujeito 

envolvido no processo de ensino e aprendizagem. Assim, este trabalho nos proporcionou um 

aprendizado e experiência impar, pois por meio deste, pudemos comprovar que é possível 

lecionar qualquer conteúdo curricular de forma clara e construtiva, para que o próprio aluno 

caminhe em direção do saber. O importante é a iniciativa de querer mudar para melhor o 

Ensino e observar mais o desenvolvimento de cada aluno. 

Também passamos a defender que devemos despertar no educando a consciência de 

que ele não está pronto, despertando nele o desejo de se complementar, capacitá-lo ao 

exercício de uma consciência crítica de si mesmo, do outro e do mundo, como dizia Paulo 

Freire (1980). Mas como fazer isso é o grande desafio que o educador encontra, no estágio 
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não foi diferente e buscamos a cada momento ser mais que professor, ser um educador. 

Enfim podemos concluir que disciplinas como Estágio Supervisionado I, II e III são 

ferramentas valiosas na construção e formação do ser educador. Pois disciplinas como estas 

nos ensinam caminhos a serem trilhados, metodologias e práticas de pesquisa e 

reconhecimento de que o aluno traz consigo saberes culturais e populares de extrema 

relevância e que devem ser formalizados e socializados entre seus comuns e professores (no 

apêndice I expomos nosso plano de Ensino). 

Dessa forma, esperamos ter oportunizado uma reflexão sobre nossa prática, que visa 

ser um caminho alternativo ao modelo tradicional, para a adoção de posturas 

contextualizadas, interdisciplinares ou ligadas a resolução de problemas, uso de jogo ou 

outras metodologias que induzam uma interação do aluno a fim de se elaborar sentido ou 

atribuir significado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

As últimas décadas tem mostrado pesquisas que vem se norteando por propostas 

curriculares apresentadas pelos PCN.Tal documento é uma referência para o trabalho escolar 

no que tange contribuir para que os estudantes passem a ter acesso a um conhecimento 

Matemático capaz a torná-los cidadãos, habilitados para o mundo do trabalho. Para isso, o 

referido documento aponta várias ações capazes de vislumbrar mudanças pedagógicas 

visando melhorar a qualidade do ensino aprendizagem. Em nosso caso, o ensino 

aprendizagem da Matemática.  

 Diante do exposto tratado no PCN (e em outras fontes literárias) sobre Problemas, 

Contextualização, Leitura ou Interdisciplinaridade, acreditamos que nossa pesquisa é 

pertinente e de grande relevância a área da Educação Matemática por estar em cem harmonia 

com o que defende os documentos oficiais de Educação adotados no Brasil, sobretudo quando 

esses tratam de pontos como:  

- A relação entre sujeito e objeto; 

- O papel do aluno como participante e não como sujeito passivo;  

- O ato de compreender, inventar, reconstruir, a relação com as áreas e aspectos 

presentes na vida social, pessoal e cultural do aluno.  

Nessa atmosfera, compreendemos que nossa intervenção sobre o ensino de Função 

Quadrática esta em consonância com o que o documento propõe, ou seja, o ensino da Função 

Quadrática que efetuamos foi realizado a partir da proposição, em sala de aula, de conteúdos 

que evidenciaram para os alunos suas aplicações práticas. 

 De tal modo, achamos que atingimos nosso objetivo geral quando, após a reflexão 

sobre nossa intervenção de estágio, e exposto todo o cenário que desenhamos, repensamos o 

impacto e a disparidade que se há quando comparamos os elementos listados por nós com o 

que chamamos de modelo tradicional de ensino. Acreditamos que ficou evidente a diferença 

que há na participação do aluno com atividades e jogos, com leitura e conexões do assunto 

com temáticas nas quais eles estão familiarizados em detrimento dos alunos que estão 

acostumados a treinar fórmulas.  

 Voltamos a destacar a importância das disciplinas de Estágio nesse contexto, o quão 

elas foram determinantes para que nossa prática tivesse migrado, aos poucos, do modelo 

tradicional de ensino para um modelo alternativo a ele. 
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 Entretanto, sabemos da importância de não ficarmos vagando apenas pelos relatos de 

experiências dessa natureza, sendo importante haver maiores aprofundamentos teóricos sobre 

a área e frequência de aulas inseridas nesse ensejo, bem como o registro delas e a catalogação 

de dados, entrevista de alunos, aquisição de dados para análise. Dessa forma, acreditamos que 

nossa pesquisa possa fomentar possíveis pesquisas no que tange a futuramente nos 

debruçarmos sobre os pontos que destacamos, explorando outros tipos de pesquisa e visando 

sugerir novas abordagens tanto para o ensino de Função Quadrática como para outros 

conteúdos matemáticos. 

 Dessa forma, concluímos que nosso trabalho se faz importante por apresentar o relato 

de uma experiência positiva e, gerando reflexão sobre ela, poder ampliar um leque de 

pesquisas futuras sobre o tema de Contextualização, Interdisciplinaridade e Resolução de 

Problemas para o ensino de alguns elementos da Matemática, em especial, do Ensino de 

Função Quadrática. 
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PLANO DE ENSINO 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

Nome: Educandário Santo Antônio -ESA 

Cidade: Bayeux 

IDENTIFICAÇÃO DA TURMA  

Ano/Turma: 1ªsérie: A e B  

Turno: manhã 
 

OBJETIVOS  CONTEÚDO  PROCEDIMENTOS DE 

ENSINO 

RECURSOS 

DIDÁTICOS 

TEMPO 

(h/a) 

 
•  Conceituar função 

quadrática; 
• Reconhecer função 

quadrática em 
situações problemas 
do cotidiano; 

• Resolver problemas 
envolvendo função 
quadrática; 

• Representar 
graficamente, no 
plano cartesiano, a 
função quadrática; 

• Associar à função 
quadrática de uma 
parábola cujo eixo de 
simetria é paralelo ao 
eixo das ordenadas 
(eixo x); 

• Propor/resolver 
situações problemas 
que envolvam funções 
quadráticas e suas 
aplicações em outras 
áreas do 
conhecimento 
 

• Trabalhar com 
atividades 
investigativas onde 
situações do cotidiano 
são modeladas pela 
função quadrática. 
 

• Desenvolvimento do 

conceito de função 

quadrática; 

• Estudo, leitura e 

interpretação do gráfico e 

características da função 

quadrática; 

• Interpretando problemas 

contextualizados no 

campo conceitual da 

função quadrática e suas 

aplicações em outras 

áreas; 

• Investigação e resolução 

de problemas que 

envolvam função 

quadrática;  

 

-Resolução de atividades 

em grupo; 

 

-Resolução de atividades 

individuais; 

 

-Avaliação contínua. 

-Data-Show; 

 

-Texto: Lançamento 

de projéteis, antenas 

parabólicas e 

campeonato de 

futebol; o que eles 

têm em comum?;  

 

-Papel Quadriculado 

para construir os 

gráficos das funções 

quadráticas; 

 

-Recorte histórico 

sobre o futebol; 

 

-Situações 

problemas; 

 

- Quadro e giz. 

45 mim 
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AVALIAÇÃO 
 

Aplicada após a construção do Ensino e aprendizagem acerca de função quadrática. 
 

1. A trajetória da bola, num chute a gol, descreve uma parábola. Supondo que a altura h, 
em metros, t segundos após o chute, seja dada por h(t) = t² + 6t,determine: 

a) Em que instante a bola atingiu a altura máxima? 

b) Qual a altura máxima atingida pela bola? 

2. Num laboratório, foi estudada uma colónia de bactérias. Às oito horas, foi feita a 
primeira contagem e as seguintes de hora a hora. Verificou-se que o número de N 
bactérias, em milhares, decorridas h horas, é dada por N(h) = -h² + 4h + 9.  

a) Quantas bactérias havia às 8 horas?  

b) Calcule N(2) – N(1) e interprete o resultado no contexto do problema.   

c)  Em que período do dia o número de bactérias foi superior a 9000? Justifique. 

 
3. O lucro na venda de x unidades de um produto é dado pela expressão  

L(x) = - x² + 12x – 32. Pede-se: (atividade retirada do site: 
http://arquivos.unama.br/nead/graduacao/cesa/ciencias_economicas/4semestre/met_qu
ant_aplic_economia_i/atividades/pdf/uni1_atv16.pdf) 
 

a) o lucro na venda de 7 unidades do produto.  

b) a quantidade vendida para um lucro zero.  

c) o intervalo para o qual  L(x) > 0.  

d) o intervalo para o qual  L(x) < 0.  

e) a quantidade vendida para que o lucro seja o maior possível.  

f) o gráfico de L(x) 
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ANEXOS 
 
 
Figura 3: Educandário Santo Antônio-ESA  portão de entrada 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4: Escola Educandário Santo Antônio –ESA vista de frente 
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Figura 5: Professor desenvolvendo sua regência  
 

 

 


