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RESUMO 

 

Nossa pesquisa é de natureza qualitativa e tem por objetivo sugerir um conjunto de 

abordagens para serem desenvolvidas pelo professor para ensinar o conteúdo de Função. A 

fim de atingirmos esse objetivo, relatamos nossa experiência de intervenção na disciplina de 

Estágio Supervisionado IV, motivo pelo qual nos interessamos em trabalhar com o conteúdo 

de Função e realizamos uma revisão literária com alguns autores, especialmente Dorigo 

(2006), Baggio (s/d), Barreto (2006) e Bisognin (s/d). Sintetizamos as pesquisas dos referidos 

autores a fim de situarmos um pouco sobre informações históricas sobre Função; atividades 

com Modelagem Matemática e Função e atividades que envolviam Interdisciplinaridade e 

Função. Ao término de cada síntese, contribuímos sugerindo novas abordagens, com o intuito 

de dar espaço para haver futuras pesquisas, através das sugestões que disponibilizamos. 

 

Palavras-chave: Função, Estágio Supervisionado, Sugestões de Abordagens. 
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ABSTRACT 

 

Our research is qualitative in nature and is intended to suggest a conjunt of approaches to be 

developed by the teacher to teach the tema of function. To achieve this goal, we report our 

experience of intervention in the discipline of “ Estágio Supervisionado IV”, which is why we 

are interested in working with the content of function and performed a literature review with 

some authors, especially Dorigo (2006), Baggio (s/d), Barreto (2006) and Bisognin (s/d). 

Summarized the research of these authors in order to situate a little about historical 

information on function, activities with Mathematical Modeling and Function and activities 

involving Interdisciplinarity and function. At the end of each summary, we contributed by 

suggesting new approaches, in order to make room for future research there, through the 

suggestions we provide. 

 

Keywords: Function, Estágio Supervisionado, Suggested Approaches. 
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Lista de Abreviações 

 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta algumas sugestões de abordagens para o conteúdo de 

funções. Para isso a pesquisa está organizada em 4 (quatro) capítulos. No primeiro, trata, além 

do memorial do autor, questões sobre justificativa, metodologia e objetivos cujo qual foi 

seguido para a realização do estudo. No segundo relatamos nossa experiência de estágio e 

uma atividade desenvolvida por meio de jogo para o ensino de função. No terceiro capítulo 

apresentamos sugestões e elementos teóricos que dão suporte as nossas sugestões e por fim 

apresentamos nossas considerações finais, com reflexões e encaminhamentos de sugestões de 

pesquisas, seguidas das referências utilizadas para elaboração de nosso trabalho. 

 

1.1 Memorial 

 

Sou paraibano nascido no município de Rio Tinto, localizado a 65 km da capital João 

Pessoa. Sou filho único, de pais separados, porém tenho irmãos paternos e maternos. Fui 

entregue aos meus avós paternos pela minha mãe ainda nos primeiros meses de vida, e o 

principal motivo dessa ação foi a falta de condições financeiras. Desde então não tivemos 

nenhum tipo de contato até hoje. 

Apesar dos primeiros meses de vida ter sido um tanto conturbado, tive uma infância 

normal, meus avós, apesar de poucos recursos, me criaram com muito amor e sempre 

buscaram ofertar o mínimo de conforto possível. Meus irmãos maternos também 

abandonados, por nossa mãe, foram criados por nossa avó materna, infelizmente em 

condições menos favoráveis. E mesmo morando em casas separadas, convivíamos, tendo em 

vista que morávamos na mesmo rua, mantendo contato constante.  

Quando tinha aproximadamente dez anos de idade meu tio levou minha avó materna 

para outra cidade e junto com ela três dos meus cinco irmãos. Os outros dois foram adotados 

por outra família e desde então não tivemos mais contato, nem com meus irmãos, nem com 

minha avó materna ou qualquer outro parente por parte da minha mãe.  
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1.1.1 Os primeiros passos na escola 

 

Iniciei a alfabetização com cinco anos na escolinha do Serviço Social da Industria - 

SESI, grande referência na época em assistência sociocultural aos empregados e dependentes 

da fábrica de Tecido Rio Tinto. Podemos afirmar que o SESI possuía uma excelente estrutura, 

com quadra poliesportiva, piscina, área de cultura e lazer. Pratiquei diversas modalidades 

esportivas na referida instituição, tais como: natação, vôlei e atletismo entre outros.  

Depois estudei na escola pública estadual de primeiro grau Frederico Ludgren, onde, 

estudei da primeira a quarta série, (hoje primeiro ao quinto ano Fundamental). É uma escola 

pequena e uma das poucas escolas estaduais que funcionam o ensino fundamental até os 

tempos atuais. Na época, na minha opinião, o ensino não era dos melhores, mas também não 

deixava tanto a desejar. Tenho poucas lembranças desse tempo, uma delas era o medo que os 

alunos tinham quando ficavam de castigo na sala da diretora “Dona Betinha” onde os alunos 

só saiam depois de repassar todas as lições que ela instruía.  

Da quinta até o terceiro ano científico, (sexto ano à terceira serie do Ensino Médio) 

frequentei a escola estadual Luiz Burity. Nesta escola tivemos contato com, entre tantos 

professores, uns que se destacaram por nos motivar até os dias de hoje, tais como professor 

Anchieta. Há outros nomes que nunca esqueceremos como os professores Vicente Elias e 

especialmente o grande professor Romão já falecidos, mas sua essência nos fortalece e nos 

mantém firme e forte neste grande desafio de ser um educador. 

O saudoso professor Romão foi o grande responsável pela minha fascinação pela 

disciplina de Matemática, com toda sua irreverência e palavras nada tradicionais ele 

transformava as aulas cansativas em momentos prazerosos de conhecimentos compartilhados. 

Nesta época eu estudava pela manhã e normalmente às dez horas já não tinha nenhum aluno 

ou professor na escola, mas quando tínhamos aula de Matemática costumávamos permanecer 

até as onze horas ou mais, pela postura do referido professor. Em uma ocasião, os alunos 

ficaram trancados dentro da escola porque a sala estava tão silenciosa que o vigilante não 

percebeu que estávamos assistindo aula, foi uma situação específica em que após percebemos 

que a hora já estava próximo do meio dia e que não tinha ninguém na escola e também que 

estávamos trancados, tivemos que pular o muro e depois quebrar o portão para o professor 

sair. 
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No ano de 1993 concluí o terceiro ano cientifico, hoje Ensino Médio, tinha a pretensão 

de prestar vestibular para educação física, mas não consegui passar na temida peneira, uma 

prova da primeira fase do vestibular devido à grande concorrência da época. Resolvi prestar 

vestibular para Matemática treze anos depois, onde fui aprovado e iniciei meu curso. 

 

1.1.2 A vida profissional 

 

Resolvi me inscrever no concurso público para Guarda Civil municipal onde passei e 

concluí o curso com a primeira colocação, trabalhei por dois anos como inspetor, e devido a 

péssima remuneração decidi sair na busca de melhores condições. 

Em 1995 passei a trabalhar numa destilaria no setor agrícola, no cultivo da cana-de-

açúcar. E trabalhei na função de fiscal de campo responsável pelo setor de tecnologia, 

avaliação de plantio e colheita. 

No mesmo ano casei e logo veio o primeiro filho, e com ele a responsabilidade de uma 

família, e mais uma vez as condições não eram favoráveis. Decidi sair da destilaria e no ano 

de 1998 participei de uma seletiva para trabalhar numa mina que pertencia a um grupo 

internacional chamado Millennium Chemicals. A empresa era considerada como a melhor da 

região e uma das melhores da Paraíba, e a maior produtora Ilmenita
1
 do Brasil. Adquirimos 

bastante experiência. Com pouco mais de um ano fui promovido para operador auxiliar, e 

passei a fazer parte da equipe de brigada e suporte avançado em resgate e primeiros socorros.  

Trabalhei por oito anos nesta empresa, mas existia um grande vazio em minha vida, 

uma necessidade de conhecimento, e no ano de 2006 veio à grande oportunidade, quando um 

campus da Universidade Federal da Paraíba - UFPB seria instalado em nossa cidade, (Campus 

IV). A oportunidade era propicia pois devido a responsabilidade de sustentar uma família e 

ainda mais com a chegada de um novo membro (nossa filha com pouco mais de dois anos de 

vida) era difícil trabalhar e estudar na capital que era o campus mais próximo a mim até 

aquele momento. 

                                                           
1
 Minério que serve de matéria prima na composição do pigmento Ti02, principal elemento na composição de 

plásticos.  
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Com essa nova possibilidade, depois de quatorze anos distante dos estudos, resolvi 

voltar a estudar para prestar o vestibular, e durante trinta dias, todo tempo disponível no 

trabalho e em casa servia para revisar os conteúdos há tanto tempo já esquecidos. Mas todo 

sacrifício foi válido porque minha primeira meta era fazer as provas para saber quais 

disciplinas eu precisaria estudar mais para passar no próximo. Essa estratégia não foi 

necessária, pois passei na primeira tentativa.  

Não comemorei muito, pois para poder estudar precisaria mudar o horário de trabalho 

e o gerente da empresa não permitiu. Então tive duas escolhas, ou trabalhar ou estudar, e para 

estudar tive que sair da empresa. 

Todo sacrifício foi compensado a partir do primeiro dia na universidade, um mundo 

novo, sem fronteiras, fiquei maravilhado com tanto conhecimento e cada dia um novo saber, e 

um renascimento a cada novo período, foi na universidade que percebi que vivi numa 

escuridão acreditando em sobras refletidas dentro de uma caverna. 

Na universidade aprendi a aprender e percebi que devemos nos conhecemos para 

depois conhecer o mundo, defendo hoje que é necessário descobrirmos o complexo da 

simplicidade para simplificar o complicado, e creio que aprendemos também na prática como 

melhorar a teoria e buscamos na teoria desenvolver uma prática de vida. 

Passei dois anos desempregado, e graças a algumas economias e aulas particulares 

consegui sobreviver. Então surgiu à primeira proposta de trabalho, para lecionar numa escola 

indígena, situada na aldeia São Francisco, no município de Baia da Traição onde trabalhei por 

dois anos. Foi meu primeiro contato verdadeiro como profissional com o universo 

educacional, com o ambiente de uma escola e tive uma grande experiência profissional e 

cultural.  

Na época não tinha transporte e era preciso caminhar aproximadamente duas horas 

para chegar até zona urbana e esperar transporte para casa. Mesmo assim trabalhei por dois 

anos e foi muito gratificante pelo grande aprendizado sobre os costumes e a rica cultura dos 

potiguaras, onde desenvolvi um bom trabalho.  

 Só saí deste emprego porque fui convocado pelo concurso público federal dos 

Correios, e infelizmente fui obrigado a pedir exoneração do cargo de professor no estado, 

porque segundo o departamento de recursos humanos dos correios, não é permitido para os 

agentes de correios acumularem dois empregos, mesmo sendo como professor. Não entendi 
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muito, mas resolvi acatar, pois no estado, eu não era efetivo, e com isso não tinha garantia 

nenhuma de estabilidade financeira e profissional. Então estou nos correios até hoje. 

 

1.2 Justificativa  

 

 Percebemos que muitas pesquisas
2
 sobre a aprendizagem Matemática evidenciam que 

o ensino desta ciência carece de discussões urgentes, tanto no que se refere aos aspectos 

metodológicos quanto às propostas curriculares. Constata-se que, mesmo entre os jovens que 

obtém sucesso nos resultados escolares, a aprendizagem Matemática ainda se mostra 

deficitária. 

 Diante disso, surgem questões que têm resultado em vários estudos na área do ensino 

de Matemática e têm contribuído para o enriquecimento do debate a cerca dessa temática 

educacional. Entre muitas indagações, destacamos especificamente uma: Quais as melhores 

metodologias para o ensino de um determinado tema da Matemática? 

 Como se sabe, e já foi apontado em muitas pesquisas, o ensino de Matemática está 

vinculado, quase que totalmente, aos dispositivos de memorização. Os alunos devem 

memorizar fórmulas, propriedades, regras, etc., e não se caminha para a busca de uma 

aprendizagem com significado real. Assim, passados os períodos de avaliações, de provas 

e/ou testes, os temas são esquecidos e os jovens descartam as ideias Matemáticas por 

entenderem que estas só lhes são úteis naqueles momentos exigidos nos ambientes escolares.  

 Esses fatos podem estar ligados ao modo como a Matemática está sendo ensinada. 

Pois, se não houver uma significação dos temas para o aluno, uma relação com os seus 

conhecimentos prévios, a aprendizagem ficará comprometida e o educando não mostrará 

interesse pelo estudo desta ciência. É nessa linha de raciocínio supracitada que se apresenta 

este estudo. Buscamos trabalhar o conteúdo de Funções, entre tantos elementos, através de 

jogos.  

                                                           
2
Exemplo de pesquisa temos as pesquisas de Iran Abreu Mendes, “Analfabetismo matemático: um problema 

para a educação matemática brasileira”, Josenilson de Souza Santos, Júlio Roberto Soares da Silva, 

“Etnomatemática X Matemafobia”, entre outras. 
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Essa opção de tema deu-se pela experiência realizada na disciplina de Estágio 

Supervisionado IV
3
, Onde intervimos em sala de aula com o referido conteúdo e resolvemos 

repensar algumas sugestões de atividades sobre esse assunto, pois corroboramos com Barreto 

(2006) quando este afirma que o conceito de função é considerado um dos mais importantes 

da Matemática e seus aspectos mais simples estão presentes nas noções mais básicas desta 

ciência. Entretanto, a noção de função, claramente individualizada como objeto de estudo 

corrente é mais recente e ainda para Barreto (2006), o estudo deste tópico no currículo médio 

brasileiro segue uma ordenação ainda tradicional e ditada, na maioria das vezes, pela 

sequência sugerida pelos livros didáticos. O tema geralmente é tratado de forma independente 

e sem conexão alguma dele com outros temas matemáticos ou outras situações em áreas 

diferentes.  

Percebemos que os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil 2002) mostram 

preocupação nesse sentido também quando este alerta aos professores sobre a importância 

desse conteúdo na educação.  

  

O estudo das funções permite ao aluno adquirir a linguagem algébrica como 

a linguagem das ciências, necessária para expressar a relação entre 

grandezas e modelar situações-problema, construindo modelos descritivos 

de fenômenos e permitindo várias conexões dentro e fora da própria 

Matemática. (Brasil 2002, p.121) 

 

 Dessa forma, achamos pertinente apontar alternativas metodológicas para o ensino do 

conteúdo de funções, de forma que se possa contribuir para uma maior assimilação de seus 

tópicos por parte dos alunos.  

 

 

                                                           
3
 Disciplina ministrada com 90 horas de carga horária que equivale a cinco créditos, tem como objetivos: 

Propiciar ao licenciando o conhecimento da prática docente desenvolvida no campo de estágio, partindo da 

caracterização, contextualização e análise desta prática no âmbito da sala de aula, elaboração de um projeto de 

intervenção para o ensino-aprendizagem da Matemática no Ensino Médio, permitindo o estabelecimento das 

relações entre elementos teóricos e práticos na formação de professores, culminando na vivência de experiências 

pedagógicas de docência no Ensino Médio, discutir os principais documentos oficiais que regem o 

funcionamento do Ensino Médio brasileiro: Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio e seu complemento, Orientações Curriculares para o Ensino Médio, Ensino 

Médio Inovador. 
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1.3 Objetivos 

Geral:  

- Sugerir um conjunto de abordagens, debates e atividades para o 

desenvolvimento do conteúdo de funções. 

 Específicos:  

- Relatar nossa experiência com o ensino de Função; 

- Apresentar sínteses de pesquisas que abordaram o conteúdo de Funções; 

- Sugerir aprofundamentos em abordagens para o ensino de funções a partir 

das pesquisas sintetizadas; 

- Apresentar possíveis diálogos entre o professor e os cursistas de função a 

cerca de temas transversais. 

  

 

 1.4 Considerações Metodológicas 

 

Utilizamos para o desenvolvimento da pesquisa, a abordagem qualitativa por 

considerarmos que ela possibilita um maior aprofundamento do objeto de estudo. Segundo 

Oliveira (2008, p. 168): “a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo um estudo 

detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de pessoas [...]”. A abordagem qualitativa 

permite um aprofundamento maior das informações coletadas, através da descrição, análise, 

explicação e interação com suportes teóricos. Dessa forma, e para o registro do todo vivido 

que proporcionou a construção desse trabalho, descrevemos uma experiência nossa de 

intervenção na disciplina de Estágio Supervisionado IV. Após isso, enumeramos algumas 

sugestões de atividades que consideramos pertinentes a temática e por fim apresentamos as 

contribuições de nosso trabalho. 
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2.0 – Uma experiência de Estágio significativa 

 

Nossa leitura de mundo nos faz enxergar que o grande avanço na tecnologia, e a 

globalização em alta vêm transformando e facilitando cada vez mais a vida do homem, seja 

profissional, social ou cultural. Testemunhamos que o desenvolvimento tecnológico vem 

tornando a convivência humana mais dinâmica e bem mais fácil. Mesmo assim, cercados de 

tanta tecnologia, poucas pessoas tem o discernimento de que a Matemática veio e tem 

contribuído muito para o desenvolvimento do cenário atual descrito por nós. 

Quando usamos um computador ou mesmo um automóvel de ultima geração, pouco 

refletimos o quanto a Matemática foi importante na construção desses objetos, desde o design 

do automóvel até a linguagem do seu computador de bordo. E sabemos que tudo isso foi 

possível, dentre vários fatores, a evolução e aplicação do conhecimento matemático.  

 A título de reflexão, o grande impacto socializador, como as redes sociais, que hoje 

interligam pessoas de todo mundo por meio da internet, foram criadas através de programas 

que utilizam a linguagem Matemática. Além disso, ainda poderíamos refletir sobre todo 

sistema monetário do planeta, bem como as pesquisas em medicina na busca de estender o 

período de vida saudável do homem. Tudo isso, e muito mais, depende de alguma maneira, da 

Matemática. É através da Matemática que desenvolvemos nosso raciocínio lógico, abstrato e 

crítico.  

Mas, de contrassenso, a grande ciência que se faz presente em todas as outras ciências 

e no cotidiano de todos os homens, também é a mesma rejeitada pela grande maioria.  

Por quê?  

Como pode algo estar tão presente, ser tão necessário e ao mesmo tempo ser tão 

hostilizado. Acreditamos que a resposta está na forma pela a qual a Matemática é ensinada. 

Pensamos que é porque ela não é mostrada de uma forma atrativa ou com um propósito que 

possa suprir seus interesses, necessidades e anseios.  

Podemos exemplificar com nossos testemunhos das escolas publicas, que até hoje, a 

grande maioria dos professores, não só de Matemática como também de outras disciplinas, 
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ainda utilizam métodos de ensino considerados tradicionais
4
. Acreditamos que o método 

tradicional, principalmente nas aulas de Matemática, não é atrativo, fazendo o aluno 

memorizar inúmeras fórmulas, que para ele não tem ligação nenhuma com sua realidade e 

cotidiano, não é um bom caminho a ser trilhado pelo educador, principalmente se tudo isto 

esta ligado a uma infraestrutura carente de material didático adequado ou insuficiente para a 

quantidade de alunos.  

Entendemos que mesmo que resultados de pesquisas induzam questionar este método 

de transmissão de conhecimento, ainda é muito grande a resistência de alguns educadores em 

sair do tradicional, talvez por medo ou insegurança, acreditamos que muitos buscam no 

tradicional uma forma de perpetuar os métodos utilizados pelos seus antigos professores, e 

crentes que este método, por ter sido suficiente para eles aprenderem, então seria suficiente 

para seus alunos também. 

Sabemos que não é fácil mudar, é preciso sacrifício e dedicação, mas com criatividade 

é possível sair do tradicionalismo, construir uma pedagogia mais dinâmica, contextualizada, e 

em comunhão com as necessidades dos nossos alunos, dizimando ou diminuindo a grande 

antipatia que as pessoas têm com esta disciplina.  

 Foi pensando nisso que resolvemos projetar um jogo dentro da escola para se trabalhar 

no ensino Médio. O desejo de procurar aprofundar atividades que pudessem trabalhar o 

ensino de função surgiu após a intervenção em sala de aula do referido conteúdo. Essa 

experiência foi oportunizada pela disciplina de Estágio Supervisionado IV. Elaboramos um 

projeto de intervenção (APENDICE I) que contemplava um trabalho sobre os conceitos 

básicos de função através de um jogo de cartas criado por alguns alunos da disciplina de 

Laboratório de Ensino de Matemática II do curso de Licenciatura em Matemática da 

UFPB/Campus IV. A execução desse projeto proporcionou uma aula dinâmica e atrativa para 

os alunos, e uma experiência bastante positiva para nós.  

Um jogo bastante simples e versátil com diversas formas de trabalhar que nos 

possibilitou reflexões durante todo o processo de aplicação. Primeiramente realizamos 

atividades de observação de aulas de Matemática em turmas do 1º ano do Ensino Médio da 

Escola Estadual de 1º e 2º graus Professor Luiz Gonzaga Burity, depois elaboramos o projeto 

                                                           
4
 É a exposição dos conceitos, seguido de exaustivas repetições de exemplos e exercícios, onde professor é o 

emissor e o aluno o receptor e tem como principal objetivo a memorização de formulas e procedimentos sobre 

determinados assuntos. 
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de intervenção já mencionado com a preocupação de trabalhar o conteúdo de Função de uma 

forma menos tradicional. 

Vale ressaltar que enquanto cursarmos as disciplinas de Laboratório de Ensino de 

Matemática
5
 I e II estudamos as propostas de alguns livros, como por exemplo, o livro 

Matematicativa (REGO & REGO, 1997). No laboratório elaboramos e reelaboramos jogos, 

nos quais podem possibilitar aos professores buscar diferentes caminhos para o ensino de 

Matemática. Mesmo depois de termos concluído essas duas disciplinas, continuamos 

mantendo contato com os professores que ministram essas aulas e com os colegas de 

graduação que ainda estavam cursando. Foi nesses contatos que conhecemos o jogo que 

denominamos de “Baralho de Funções”, o qual é composto por 32 cartas, onde algumas 

possuem enunciados de situações-problema, outras a representação algébrica desses 

enunciados, outras com tabelas de valores para x e y e outras com os gráficos referentes a 

essas tabelas.  

O jogo consiste em relacionar as cartas de situações-problema com as cartas da forma 

algébrica, da tabela de valores e dos gráficos, formando um jogo de quatro cartas relacionadas 

entre si.  

Nas disciplinas de Estágio Supervisionado, estudamos a fundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998) e as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio - OCEM (BRASIL, 2006). Nos PCN buscamos nosso argumento para propor o uso de 

jogos na regência. Esse documento aponta a utilização de jogos como um dos caminhos para 

se “fazer Matemática” em sala de aula. Além disso, segundo os PCN, 

 

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes – 

enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da crítica, 

da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando 

o resultado não é satisfatório – necessárias para aprendizagem da 

Matemática (BRASIL, 1998, p.47). 

 

 Procuramos então propor uma abordagem em que os alunos interagissem entre si, 

desenvolvendo atitudes de autonomia e segurança, e que promovessem o uso de habilidades 

referentes aos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 

                                                           
5
 Disciplinas com carga horária de 45 horas cada, que tinham como objetivos principais desenvolver projetos, 

estudos sobre resoluções de problemas, discussões acerca do uso de novas metodologias e tecnologia, produzir e 

desenvolver materiais de suporte didáticos, realizamos diversas discussões acerca da utilização dos jogos nas 

aulas de Matemática. 
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2.1 Descrição da atividade 

 

 Inicialmente o objetivo da regência nas duas turmas do 1º ano do Ensino Médio era 

trabalhar funções a partir da notação algébrica de situações escritas na linguagem materna, 

trabalhar algumas questões sobre funções do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, como 

também uma questão com uma pesquisa como forma de promover o aprendizado e a 

construção do conhecimento. No entanto, a professora-regente dessas turmas nos pediu para 

iniciarmos com o conteúdo de Produto Cartesiano, Relações, Domínio, Contradomínio e 

Imagem. Como não poderíamos fugir do planejamento escolar da professora, tivemos que 

adiar um pouco nossa abordagem. 

 Para nossos primeiros movimentos, recorremos a explanação desses conteúdos do 

modo de aulas expositivas e dialogadas, com resolução de exercícios pelos alunos. Quando 

iniciamos o conteúdo proposto, buscamos propor situações em que os alunos se 

identificassem, ou seja, que fossem próximas de suas vivências no cotidiano como, por 

exemplo, a compra de pães. 

 Depois das aulas sobre a resolução dos problemas, decidimos propor o jogo em sala de 

aula. Como tivemos que encerrar a nossa regência antes do recesso junino, tivemos que 

excluir do Baralho da Função as cartas referentes às tabelas de valores e aos gráficos. 

Então o jogo consistia agora em formar um jogo com duas cartas, associando o 

enunciado com sua notação algébrica. Por exemplo, numa carta continha o seguinte 

enunciado: “Tenho o dobro mais uma unidade a mais que o meu amigo”, e em outra carta a 

continha: y = 2x+1, assim os alunos teriam que associar estas duas cartas para formar um 

jogo. As cartas eram embaralhadas e se distribuía duas cartas para cada aluno. As cartas 

restantes eram todas empilhadas com a face para baixo. O aluno deveria verificar se as duas 

cartas entregues formavam ou não um jogo. Caso não, o aluno, na sua vez, retira uma das 

cartas da pilha, descarta outra e verifica se combina com a carta que ficou em sua mão. O jogo 

prossegue até que um dos alunos consiga forma um jogo e ganhe a partida. 

Levamos essa proposta para duas turmas do 1° ano do Ensino Médio: turma A e B. Na 

turma A dividimos os alunos em cinco grupos de quatro ou seis alunos. Em seguida 

apresentamos o jogo e fizemos uma breve explicação na forma de jogar. Depois distribuímos 

o baralho grupo a grupo explicando mais detalhadamente.  

Percebemos uma grande agitação, pela mudança na rotina das aulas, e todos os alunos 

demonstraram uma grande curiosidade com a dinâmica do jogo. Mas essa agitação terminou 

por prejudicar a explicação do jogo. Durante todo processo fomos solicitado a todo o 
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momento para dar mais explicações ou para conferir um resultado obtido (figura 1). Tivemos 

dificuldade para controlar a ansiedade dos alunos, principalmente quando iniciamos a 

abordagem individual com cada grupo, porque todos os outros grupos chamavam para lhes 

entregar o jogo e explicar. 

 

Figura 1 – Expondo o Jogo sobre Funções 

 

Durante a abordagem a cada grupo buscávamos relacionar os conceitos e propriedades 

da função com os resultados obtidos pelos alunos e socializávamos com toda da classe para 

refletirmos sobre a relação encontrada, configurando-se um jogo ou não. Todos os alunos 

participaram da dinâmica, alguns mais outros menos, mas todos se esforçaram para encontrar 

os pares para forma um jogo. 

Na turma do 1º B, após dividir a turma em pequenos grupos, primeiramente 

entregamos todos os baralhos aos grupos e só depois iniciamos a explicação para toda a turma 

de uma só vez. Isso minimizou os questionamentos e agitação dos alunos, pois todos queriam 

ver como funcionava o jogo. Nessa turma também fomos solicitados inúmeras vezes pelos 

grupos para tirarmos as dúvidas sobre as cartas. 

Depois que todos conseguiram entender o sentido do jogo, perguntamos a turma se 

poderia jogar de forma diferente, e uma das alunas propôs o jogo da memória, ou seja: todas 

as cartas viradas com a face para baixo e cada participante teriam uma chance para desvirar 

duas cartas, verificar se formava um par, caso formasse o par ele jogaria novamente, caso não, 

voltaria às cartas a sua posição inicial e o jogador passaria a sua vez para o próximo. E com 
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isso encontramos uma nova forma de aplicação do jogo tão interessante quanto à forma inicial 

(figura 2).  

 

Figura 2 – Expondo o Jogo sobre Funções 

 

Ao término da atividade pedimos aos alunos, em cada turma, que descrevessem na 

forma de pequenos relatos, suas dificuldades para compreender o jogo, os pontos positivos e 

negativos, e se a atividade contribuiu ou não para uma melhor compreensão do conteúdo de 

função. E o resultado foi surpreendente. 

Segundo os relatos todos os alunos gostaram da atividade e mesmo com algumas 

dificuldades iniciais todos desenvolveram e compreenderam o jogo, mesmo os que menos 

participaram confessam que a atividade ajudou a entender melhor as diversas relações do 

conteúdo abordado. Um dos pontos positivos da atividade foi promover a troca de 

conhecimento entre os alunos, melhorando a interação entre eles. 

Nossa proposta inicial era trabalhar funções, partindo do princípio que teríamos uma 

base introdutória bem estabelecida, um tempo de aula suficiente e um ambiente propicio para 

todas as atividades propostas. Mas ao iniciarmos nos deparamos com alguns problemas, e por 

isso foi preciso modificar nosso plano inicial. 

O objetivo principal era fugir do tradicional, mas não foi tão fácil e acreditamos que na 

maior parte da nossa regência não fugimos, tivemos muita dificuldade principalmente na 

proposta de trabalhar com o conhecimento empírico dos alunos, de buscar situações do 

cotidiano, e de trabalhar com outros recursos. 
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Mesmo com a dificuldade e com a necessidade de uma nova estratégia, buscamos 

manter a proposta do projeto, que construímos com base em discussões realizadas nas 

disciplinas de Estagio Supervisionado I, II e IV, e recorremos a recursos que utilizamos nas 

disciplinas de Laboratório de Ensino de Matemática I e II, mas não foi o suficiente para 

concluir a nossa proposta de trabalho, pelo menos não na íntegra, pois não foi possível 

trabalhar questões do Enem, como também a questão da pesquisa como forma de promover o 

aprendizado e a construção do conhecimento. 

Contudo, percebemos a importância dos jogos para os alunos, pois o jogo aplicado 

permitiu que eles repensassem as ideias do que foi ensinado e colocassem em prática tudo que 

foi aprendido, permitindo também que eles refizessem suas próprias teorias sobre o conteúdo 

proposto e pudessem construir novos conhecimentos. 

Nossa regência com uma proposta diferenciada contribuiu significativamente para a 

formação da nossa identidade profissional, e para que possamos na autorreflexão buscar 

incessantemente novas práticas e reavaliar continuamente nossos conceitos.  

Nesse ensejo, e frente a nossa reflexão sobre os pontos positivos de nossa intervenção, 

gostaríamos de deixar sugestões de atividades para se trabalhar o conteúdo de funções 

defendendo a possibilidade de pesquisas futuras no que tange a aplicação das sugestões, por 

nós, propostas. 
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3.0 DISCUSSÕES SOBRE FUNÇÕES: UM ENFOQUE TRANSVERSAL  

 

 

 Nesse capítulo iremos debater um pouco sobre funções, tivemos como base quatro 

grandes suportes teóricos para essa etapa.  

Dorigo (2006), que trata de assuntos históricos ligados a função.  

Baggio (s/d) que publicou um artigo sobre função e modelagem Matemática 

trabalhando conexões com a internet. Apresentamos um resumo da pesquisa da autora e nossa 

contribuição ao trabalho de Baggio (s/d) se deu por sugestões de reaplicação de sua pesquisa 

com novos elementos que são disponibilizados na nossa época.  

Bisognin (s/d) que publicou um artigo sobre modelagem Matemática revenda de 

produtos da Avon. Realizamos uma síntese da ideia de sua pesquisa e contribuímos dando 

sugestões de outras pesquisas que pudessem envolver outras empresas e que poderiam ser 

trabalhadas, para redimensionarmos seus resultados ou fortalecermos suas conclusões. 

Barreto (2006) que aborda o conteúdo de funções com o tema Futebol. Apresentamos 

um resumo de seus resultados e nossa contribuição a pesquisa do autor foi sugerir uma 

abordagem mais direcionada a Copa do Mundo permeando possibilidades de se abordar todos 

os temas transversais. Deixamos claro que é de nosso conhecimento que o trabalho 

interdisciplinar ou com modelagem Matemática deve ser feito através de planejamento, dessa 

forma, deixamos aqui somente sugestões de trabalhos que devem ser pensados e planejados 

entre os professores que possam se interessar em desenvolver futuras pesquisas. 

Inicialmente, iremos abordar um pouco da sua história. Na pesquisa de Dorigo (2006), 

pudemos entender que para atender as necessidades do homem, em diversos propósitos, ele 

desenvolveu, ao longo dos anos, muitas pesquisas relacionadas com os fatores e problemas 

naturais, bem como suas causas e efeitos. Foi através destes estudos que se desenvolveu um 

dos principais conceitos da Matemática moderna. O Homem entendeu que tudo esta 

relacionado de alguma forma, e que muitas coisas, no contexto matemático, surgem de uma 

mesma origem, mesmo que toda ação da origem incite uma reação diferente. 

Na nossa interpretação de Dorigo (2006), entendemos que no inicio, a ideia de função 

estava relacionada apenas a valores específicos quase sempre com propósitos geométricos. 

Foi a partir do século XIV que iniciou os conceitos de funções de quantidades e variáveis, 

com o inicio das representações gráficas. Por volta de do ano de 1360 a relação entre 

aceleração e velocidade foi representada num gráfico por Nicole Oresme. Outros grandes 

pensadores como Galileu Galilei e Apalanio tiveram grande participação na formação do 
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conceito de função, mas um dos mais importantes foi o grande filosofo René Descartes, de 

origem francesa e filho de um advogado, Descarte formou-se em advocacia em Poritiers, mas 

sua grande vocação era mesmo as relações entres as grandezas Matemáticas. Descartes 

morreu em 1650 na Suécia e deixou um legado de três livros sobre geometria analítica e 

espacial, e desenvolveu conceitos de funções utilizado nas mais variadas situações, como por 

exemplo, a temperatura corporal do homem e suas variações.  

Dorigo (2006) enfoca que o termo “Função” propriamente dito foi utilizado pela 

primeira vez pelo alemão Leibniz, em 1673. Gottfried Wihelm Vom Leibniz chamou de 

função as quantidades geométricas variáveis relacionadas com uma curva. Tempos depois o 

matemático Jeon Bernoulli publicara um artigo que definia como função uma variável como 

uma quantidade composta de qualquer forma dessa variável e de constates. Alguns anos 

depois o matemático Peter Gustav L. Dirichlet definiu de forma generalizada que dada certa 

variável y e certa variável x de forma que ao atribuir um valor qualquer a x existe uma lei de 

formação que define um único valor de y poderia se dizer que y é função de x. 

Ao longo dos tempos surgiram conceitos de forma mais analítica de funções como: 

continuidades, convergência e séries, etc. O grande desenvolvimento deste conceito 

matemático propiciou uma gama de aplicações da Matemática em diversas pesquisas de 

outras ciências, produzindo resultado satisfatório em diversos ramos de conhecimentos.  

Como podemos notar, o uso da Matemática no mundo vem desde nossos primórdios, 

com o propósito de facilitar a vida cotidiana do homem, o conhecimento matemático foi 

desenvolvendo ao longo dos séculos e hoje é considerado um dos maiores instrumento 

utilizado pelo homem para desvendar, conhecer e dominar os elementos da natureza. 

A Matemática é considerada, por muitos, como uma das principais ciências da 

humanidade, e isto se dá não só devido à vasta aplicação dos seus conceitos principalmente 

em outras ciências exatas como física, química, economia entre outras, mas também pela 

aplicabilidade em nosso cotidiano, desde simples cálculo dos juros de uma compra, ou num 

grande projeto de desenvolvimento de uma indústria de comércio ou de tecnologia.  

 Visando isso, e querendo adentrar por uma temática que contextualiza a Matemática 

no dia a dia, apresentamos aqui uma síntese de pesquisas que trabalham com o estudo de 

função e com saídas alternativas ao modelo tradicional, uma delas poderia ser a modelagem 

Matemática, que entendemos como uma temática que busca trabalhar com situações 
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problemas que refletem quase sempre situações reais e cotidianas, que incita a reflexão e a 

utilização de conceitos específicos e fortalecendo a construção de novos conhecimentos.    A 

necessidade de construir uma pedagogia focada na contextualização e interdisciplinaridade 

dar-se pela demanda atual, logo é necessário reformular o ambiente educacional, de modo a 

contribuir na formação de um cidadão critico participativo e ciente dos seus direitos e deveres. 

No ensino da Matemática podemos trabalhar a interdisciplinaridade, que entendemos como 

sendo o trabalho e a interação com outras disciplinas, proporcionando uma comunhão nos 

diversos campos do conhecimento, utilizando-se também, se possível, a modelagem 

Matemática, pois mostra a Matemática de forma criativa, e valoriza o conhecimento 

sociocultural dos alunos. 

Defendemos que a construção do conhecimento está diretamente ligada com a maneira 

como é utilizado, não sendo possível separar conceitos cognitivos, sociais e emocionais 

presentes no processo de ensino-aprendizagem.  

Dessa forma a modelagem Matemática possibilita trabalhar a Matemática de acordo 

com os interesses dos próprios alunos, desenvolvendo o conteúdo em temas problematizados, 

permeando, de alguma maneira, mesmo que sucinta, os conceitos cognitivos, sociais e 

emocionais, contribuindo com o aprendizado dos conceitos matemáticos aplicados em outras 

ciências e fortalecendo o processo ensino-aprendizagem tanto do educando quanto do 

educador. 

Entendemos que para se trabalhar com modelagem é preciso desenvolver um projeto 

didático, e para por em prática é preciso um planejamento pedagógico, que necessita: 

 Tema 

 Formular um problema, uma hipótese e pressupostos 

 Coletar os dados 

 Elaborar os modelos matemáticos 

 Alternativa(s) de solução 

 Compreender, analisar, prever e decidir a situação real. 

 

Logo, compreendemos que desenvolver um trabalhado usando modelagem significa 

utilizar uma Matemática dinâmica que se utiliza de ideias e estratégicas que o homem use-a 

no seu cotidiano, compreendendo e explicando-lhe sem esquecer as formalidades próprias do 
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seu conhecimento. O aluno deve ser motivado para desenvolver estratégia para resolver 

problemas, seja do cotidiano, ou do ambiente escolar, como jogos matemáticos, utilizando 

materiais manipulativos ou tecnológicos. 

Atribuímos que é responsabilidade do educador desenvolver projetos pedagógicos, 

problematizados de forma contextualizada e interdisciplinar. O tema escolhido, a equipe de 

alunos e de professores envolvido é o que define a sua construção e sucesso do projeto, ele 

deve ser adaptado de acordo com os interesses dos alunos, permitindo autonomia de 

resoluções. Incluir atividades lúdicas, ter uma variedade de situações e promover a interação 

entre os alunos explorando sempre suas criatividades é fundamental. 

Portanto, trabalhar com projetos permite explorar, desenvolver e compartilhar 

conhecimentos, habilidades e criatividades, elementos indispensáveis no desenvolvimento do 

cidadão responsável, critico e formador de opiniões. 

 Baseado nisso, poderíamos sugerir a pesquisa de Baggio (s/d) que discutiu na sua 

época, de forma resumida aqui, as várias maneiras de se estabelecer uma conexão à internet. 

As que eram mais comentadas nesse tempo eram a ADLS
6
 e a discada. Havia dúvidas de qual 

dessas duas compensava mais, cada uma tem um sistema de funcionamento e vantagens 

diferentes. 

 Ao nosso entendimento, a autora explanou que a internet discada é quando se utiliza 

uma linha telefônica. É preciso ter um hardware fax/modem que liga o computador com o 

telefone, feito isso é preciso usar um provedor com um software, seja gratuito ou não. Neste 

procedimento a linha que o computador está utilizando fica ocupada e o custo é de uma 

ligação local, isto é, quando o provedor é da mesma cidade. Existem vários tipos de 

provedores gratuitos e há também provedores com vários tipos de planos. Naturalmente, os 

que não são gratuitos oferecem mais vantagens. Mas todos esses serviços têm custo de pulsos 

telefônicos, seja incluído na taxa por mês ou não. O pulso, na sua época, funcionava da 

seguinte maneira:  

- cada quatro minutos conectados paga-se uma taxa de R$ 0,18;  

- da zero hora até as seis horas, de segunda-feira a sexta-feira;  

                                                           
6
 Assymmetric Digital Subscriber Line 
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- sábado a partir das 14 horas; domingos e feriados, paga-se apenas um pulso. 

Para desenvolvimento da proposta de Baggio (s/d) foi utilizada a seguinte tabela: 

 

Tabela 1: Conexão via Internet Discada 

Fonte Baggio (s/d) 

 

 A autora em questão ainda explanou sobre outra forma de se conectar a internet, que é 

a internet ADSL, tecnologia que também utiliza linha telefônica, mas com a diferença que não 

utiliza pulso e sim, separa dados com voz, permitindo que utilize o telefone e a internet ao 

mesmo tempo, podendo assim ficar conectado por tempo ilimitado sem que o telefone fique 

ocupado.  

Para ter acesso à internet ADSL é preciso ter um modem próprio para esse serviço 

junto com dois filtros para instalar entre o modem e os aparelhos telefônicos, este filtro serve 

para que ao utilizar a linha telefônica não gerem ruídos durante as ligações. O preço do 

modem varia entre 100 reais a 1500 reais, sendo que os mais utilizados são de 100 a 200 reais. 

Também se utilizam provedores, mas não há provedores gratuitos, porém os preços variam 

muito, depende da empresa a ser utilizada. A autora apresentou a seguinte tabela para mostrar 

empresas que prestam esse tipo de serviço: 
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Tabela 2: Conexão via Internet ADLS 

Fonte Baggio (s/d) 

  

A autora ainda enfatizou que em relação à velocidade de acesso à internet, há várias 

opções que dependem do plano que se está utilizando. Em relação às opções básicas 

oferecidas há uma diferença entre a internet discada e ADSL. Para ADSL a taxa 

compartilhada é até 256 Kbps de download e 128 Kbps de upload, sendo que no acesso 

discado a velocidade máxima é de 56 Kbps, e ADSL consegue até 32 MBps e no acesso 

discado até 8 MBps. Com essa relação cedida por Baggio (s/d) podemos notar que o acesso a 

ADSL é bem mais rápido. 

 Para o desenvolvimento do trabalho, a autora problematizou qual das empresas seria 

mais vantajosa, e para isso criou gráfico de funções de cada uma delas, onde o aluno poderia 

situar suas necessidades nos gráficos e ver, de acordo com suas condições, qual era mais 

viável. Alguns gráficos apresentados em sua pesquisa foram: 

 

 

Figura 3 – Gráfico de acesso a Internet Discada. 
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Figura 4 – Gráfico de acesso à internet via ADLS 

 

 Após analises específicas para determinados alunos, se tentou construir uma 

generalização, que para quem utiliza 506 pulsos por mês, que equivale aproximadamente 33 

horas, é recomendável a internet discada. Mas para quem utiliza mais que esta cota é mais 

viável a internet ADSL. 

 Nossa contribuição ao trabalho citado, visa sugerir resgatar a atividade de Baggio 

(s/d), mas implementá-la com os novos serviços de acesso a internet de hoje, que são: 

 

Cabo: 

Prós: Preço, estabilidade, velocidade e linha telefônica livre. 

Contras: Franquia (quantidade de megabytes mensal que você possui de transferência - 

somente em planos mais novos) é somente aceita em provedores pagos e você 

(provavelmente) precisa ter uma TV a cabo ou algo de gênero. 

 

 

Rádio: 

Prós: Velocidade (em comparação com a discada). 

Contras: Conexão de nem tão boa qualidade, ruim para jogos online, somente com provedores 

pagos e, pelo menos na queixa da maioria, conexão horrível em dias de chuvas fortes. 

 

Via satélite:  
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Prós: Os benefícios da Internet de alta velocidade via satélite chegam aonde você precisar.  

Contras: a latência média é de 200ms. O link é 100kbps típico, com picos de 300kbps além de 

ser mais caro. 

 

 Acreditamos que seria uma abordagem interessante acrescentar mais variáveis a essa 

situação frente a concorrência que há nos dias de hoje como a NET, Sky, Portal Terra, UOL, 

Oi, entre outras empresas que prestam serviço de acesso a internet, bem como utilizar na 

problemática as internets móveis. Dessa forma o trabalho da referida autora poderia ser 

reaplicado e novas explorações dessa situação poderiam surgir a fim de analisarmos os 

impactos que a modelagem Matemática pode trazer para o ensino de funções. 

 Ainda trabalhando modelagem Matemática, mas sob a perspectiva de ensinar funções, 

poderíamos trazer a tona o artigo de Bisognin (s/d), ela, de modo interessante, que trabalhou a 

questão de vendas de produtos da Avon. A autora em questão lançou a seguinte informação: 

 

“Todo mês são lançadas duas Campanhas (duas revistas), onde há vendedoras que 

vendem direto e ganham 30% de comissão. Para tanto, é obrigatório participar das 

reuniões do grupo e vender alguns produtos que vem separado da revista, ou seja, 

produtos extras e que se não forem vendidos devem ser adquiridos pelas 

vendedoras. Uma segunda modalidade são as vendedoras que vendem semi-direto e 

ganham 20% de comissão. Essas vendedoras vendem para alguém que vende 

diretamente, sendo que estas não têm o compromisso de participar das reuniões e 

nem de vender os produtos extras. Também, esse tipo de comissão não é oficial da 

Empresa Avon, pois foram as vendedoras que vendem diretamente que criaram essa 

modalidade para venderem mais e com ajuda de outras pessoas” (Bisognin, s/d, pg. 

2 e 3) 

 

 A fim de problematizar a situação, a autora trabalhou fixando o valor dos produtos 

extras, equivalente a uma taxa de R$10,00 por mês. A partir dessa situação, a autora construiu 

o seguinte contexto: 

“Para aumentar a renda de sua família, uma pessoa decidiu vender os produtos da 

Revista AVON. Para ser uma revendedora, ela procurou a responsável pelas vendas 

em sua cidade, que lhe deu duas opções de comissão sobre os produtos vendidos: 

uma delas era vender os produtos diretamente, recebendo uma comissão de 30% 

sobre o total do lucro obtido. Dentro dessa proposta ela deveria participar de todas 

as reuniões e ainda pagar uma taxa de adesão ao grupo de R$ 10,00 mensais. Uma 

segunda alternativa seria venda semi-direto, na qual a representante receberia uma 

comissão de 20% e não pagaria a taxa de adesão mensal. Pergunta-se: Qual a 

proposta de comissão mais vantajosa, a da venda direta ou a semi-direta?” 
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 Após análises, conclui-se que no caso da venda direta, se X representa o valor em reais 

obtidos da venda dos produtos e considerando que a comissão da revendedora é de 30%, mas 

deve-se pagar uma taxa de R$10,00 mensais então, em cada mês seu lucro é dado pala função 

f(X) = 0,30x – 10. Esse modelo matemático descrito pela função afim, descreve o lucro obtido 

pala revendedora. Já na segunda opção, no caso da venda semidireta, a vendedora recebe uma 

comissão de 20% sobre o valor obtido das vendas e neste caso o modelo matemático que 

descreve tal situação é g(x) = 0,20x. Gerando o seguinte gráfico: 

 

Figura 5 – Gráfico das funções de revendas de produto da Avon. 

Fonte: Bisognin (s/d) 

 Sugerimos que novas pesquisas pudessem entrar nesse contexto, envolvendo outras 

empresas, tais como Herbalife, Cosméticos da Natura, Jequiti, Contém 1g, entre outros. Seria 

interessante os alunos pesquisarem entre revendedores a margem de lucro deles, sondarem 

como é a forma de ingresso nas empresas, a aceitação do produto, entre outros fatores que 

poderiam ser decisivos na interpretação dos gráficos que indicam a melhor opção de revenda, 

visto que uma outra variável a se entrar em análise não seria somente a faixa de lucro, mas a 

quantidade de vendas que ele acarreta, ou ainda, sua demanda.  

 Já Barreto (2006), através de sua pesquisa, aborda alguns times de futebol e procura 

propor um diálogo com os professores de geografia, história, português, entre outros, para se 

trabalhar questões ligadas a localização desses times, a história deles, o hino, elaboração de 

cartas aos representantes dos times, entre outros. O Trabalho de Barreto (2006) é muito 
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interessante, pois ele sugere um trabalho interdisciplinar e foi com base no trabalho do 

referido autor que elaboramos um novo redimensionamento de sua pesquisa. 

 Aqui, iremos propor sugestões de atividades e abordagens do professor para o ensino 

de Função através do tema Futebol, mas focando na Copa do Mundo. Acreditamos que um 

bom início seria o professor introduzir falas e informações sobre o sistema de coordenadas 

cartesianas, realizando um breve resgate histórico do conteúdo através da biografia do autor 

René Descartes. Com o uso do mapa mundial poderia mostrar o lugar onde nasceu Descartes 

(França) criando discussões sobre localização e diferença de horário com relação ao Brasil, 

abrindo questões sobre os países da Europa, principalmente sobre a Alemanha que foi sede da 

copa do mundo de futebol neste ano de 2006, e comentando sobre a França ter sido sede da 

copa de 1998. Poderia ser perguntar quais países europeus participou de mais copas do 

Mundo, qual deles possui mais títulos, e depois comentar sobre a África do Sul, que sediou a 

copa de 2010 e Coréia do Sul, que sediou a copa de 2002. 

 Após essa análise, poderia se questionar aos alunos onde seria sediada a copa de 2014 

e iniciar a partir daí um conjunto de atividades com outros professores envolvendo essa 

temática. Com a colaboração do professor de português, poderia se trabalhar reportagens 

mostrando o ponto forte e o ponto fraco do desempenho da seleção brasileira, nas copas de 

2006, 2010. Ele poderia fomentar a elaboração de redações e cartas aos jogadores e 

treinadores, mesmo que fictícias, explorando o poder crítico dos alunos frente a essas 

reportagens e análises.Os alunos escreveriam suas sugestões de jogadores para a seleção e 

argumentariam com os técnicos o porquê de suas escolhas, através de cartas ou textos para 

serem postados em blogs, internet, ou apenas ser reescrita por e-mail. 

 Nas aulas de geografia o professor poderia resgatar a questão dos horários de jogo da 

seleção na copa sediada na Alemanha, com o horário televisionado no Brasil, explicando essa 

diferença visual, mesmo em horas, hipoteticamente iguais, aproveitando o ensejo para se 

mostrar como se calcula o fuso horário.  

 Barreto (2006) sugeriu diálogos entre os professores, mas na sua pesquisa, ele 

encontrou dificuldades de participação dos professores, por não haver afinidade com o tema. 

Acreditamos que o assunto Copa do Mundo possa integrar melhor a afinidade e consiga fazer 

o trabalho fluir com mais participação dos agentes necessários ao desenvolvimento da 

pesquisa. Também defendemos que a dinâmica faz parte do dia-a-dia na vida dos nossos 

alunos de hoje, jogos interativos, eletrônicos ou manipulativos se faz presente a todo o 
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momento, na sala de aula não pode ser diferente, não podemos dissociar a realidade de seu 

cotidiano com a realidade da sala de aula. Pensamos que trabalhar de forma lúdica, 

contextualizada de acordo com a realidade do aluno, faz com que ele interaja mais, porque se 

identifica com esta realidade, e o futebol está presente nesta realidade. No Brasil o futebol não 

possui barreiras sociais culturais ou raciais, independente de gênero, idade ou cor quase todos 

os brasileiros são apaixonados por futebol. Sem mencionar que o tema copa do mundo abre 

um leque de possibilidades muito grande com relação ao conteúdo função polinomial do 1° 

grau. 

Após esses eventos poderia ser interessante o professor abrir uma discussão sobre os 

pontos negativos e positivos de sediar um evento como a copa do mundo, com relação à 

economia, o turismo e o crescimento de emprego e renda. No Brasil, vemos que há uma 

política de confronto a criminalidade muito mais acirrada, nessa época, além de maiores 

informações midiáticas sobre preservação ambiental, sobretudo nas orlas, foco de atração 

turística. A partir daí, é possível o professor trabalhar, transversalmente, se seu planejamento 

for direcionado a esse ponto, sobre meio ambiente. 

O trabalho de Matemática com questões ambientais deve ser feito de maneira 

interdisciplinar, onde a Matemática atua com fonte de dados, gráficos, tabelas, como também 

as diversas formas de unidades medidas como: área, volume etc. que auxiliam no aprendizado 

de questões como desmatamento, reciclagem, desperdícios e uso responsável dos recursos 

naturais. O uso de relações e funções dá suporte para uma melhor compreensão desses 

fenômenos fornecendo projeções possibilitando previsões e hipóteses. 

Seria interessante, dentro dessa temática de copa do mundo, o professor propor 

situações exemplos onde os torcedores comprariam ingressos para assistirem aos treinos da 

seleção ao preço, hipoteticamente falando, de 30 reais e questionar quanto pagariam ao 

comprar dois ingressos, depois três, quatro, até uma quantia x de ingressos. Depois poderia se 

sugerir a construção de uma fórmula geral com relação ao valor pago e a quantidade de 

ingressos. Com base a fórmula for sendo gerada, se poderia construir um gráfico e uma tabela 

de valores. 

 Sugerimos que o professor incentive os alunos a formarem entre si “grupos de 

jogadores de seleções com participação em copas do mundo”, ao formar dois ou mais grupos, 

poderia se representar o grupo dos jogadores de “A”, de “B”, de “C” e Et Cetera e questionar 

se dois jogadores poderiam possuir a mesma numeração de camisa, se um jogador poderia 
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jogar por duas seleções ou mais, se teria algum jogador sem seleção, entre outras indagações. 

Acreditamos que a cada questionamento os alunos serão capazes de perceber algumas 

singularidades que podem ser exploradas futuramente no ensino de sobrejetividade, 

injetividade e bijetividade de funções. 

Observemos: 

 

Figura 6: Relação Jogador x Numeração das Camisas. 

 

Esse tipo de conduta poderia trabalhar um pouco de ética, por parte do aluno, uma vez 

que essa seja possível trabalhar a ética produzindo projetos que favoreça o trabalho em 

equipe, valorizando a troca de experiência, o respeito às diversidades culturais e sociais entre 

os alunos, mostrando o quanto é importante respeitar, interagir e valorizar as experiências e 

ideias que cada um possui. Incentivar a participação nas atividades, como também obedecer 

aos prazos predeterminados nas atividades programadas. Tudo isso são formas de desenvolver 

a ética e a confiança do aluno no próximo e em si mesmo. Após a divisão dos alunos, a 

socialização deles e as escolhas feitas, poderíamos questionar as seguintes interrogações:  

Um jogador poderá entrar em campo com uma camisa sem numeração? (Isso pode 

provocar reflexões sobre todo o elemento do domínio deve ter uma imagem, função contínua, 

o professor poderá explorar esse ponto de várias maneiras que lhe convir quando for explicar 

o conteúdo) 

Dois jogadores da mesma seleção podem entrar em campo com a mesma numeração 

de Camisa? (Essa pergunta pode incitar reflexões sobre a sobrejetividade de uma função, onde 

cada elemento do domínio deve ter uma imagem distinta no contradomínio. O professor 
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poderá explorar isso com outras situações, como por exemplo, um jogador pode jogar por 

duas seleções diferentes? Caso se construa um diagrama onde o domínio seja jogadores e o 

contradomínio seja seleções) 

Pode haver camisas numeradas sem que nenhum jogador a utilize? (Essa torna-se uma 

pergunta capciosa porque é possível. Acreditamos que possa existir alunos que não conheçam 

isso, seria uma boa oportunidade para o professor explicar e contextualizar a turma dessa 

informação, dando exemplos e explicando essa situação. Todavia, se houver uma seleção com 

quantidade específica de camisa similar a de jogadores, essa seria uma relação injetiva, e o 

professor poderia explorar esse conceito) 

Os alunos, em grupos formados, já poderiam pensar nas posições finais da copa do 

mundo, podendo ser trabalhado o seguinte diagrama. 

 

 

Figura 7 – Colocação final da Copa do Mundo 

 

 Nesse momento o professor poderia, além de trabalhar injetividade, sobrejetividade e 

bijetividade, incitar as leis de formação do domínio para a imagem. Por exemplo, dizer que a 

equipe do 1º Lugar seria aquela que a obtivesse a maior média aritmética da altura dos alunos 

que integrava esse time. Deixaria a atividade ser desenvolvida pelos times e depois faria a 

associação. Caso houvesse empate, seria feito uma disputa decisiva indo para a maior média 

aritmética das idades dos alunos, do peso, ou de qualquer outro valor que sugerisse a ideia de 

variável. 
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 Outros diagramas poderiam ser traçados, como, JOGADOR X POSIÇÃO, criando 

situações de funções que podem ser só sobrejetivas, ou só injetivas. Por exemplo, dois 

jogadores podem jogar como atacante, ao passo que dois jogadores não podem jogar como 

goleiro numa mesma partida, sem haver substituição. Ainda se poderia tratar de alguns nomes 

e alguns momentos históricos, como por exemplo, pela seleção brasileira, quando o goleiro 

era expulso de campo, Pelé (Rei do Futebol) costumava agarrar, ou ainda, o goleiro Rogério 

Ceni, que além de goleiro, era goleador. Lembrando que dois jogadores podem ser goleiro 

numa mesma partida caso haja substituição, entre outras especificidades. 

 É comum haver, no futebol, jogadores de um país, naturalizados por outro e atuantes 

de seleções. A criação de um diagrama dessa natureza seria interessante para o aluno repensar 

questões de etnias e se dialogar um pouco sobre alguns assuntos que poderiam vir a ser de 

origem transversal. Cremos que nossa proposta poderia oportunizar diálogos, por parte do 

professor, que citasse Orientação Sexual ou Pluralidade Cultural, como assuntos transversais.  

Entendemos que mesmo nos dias atuais, ainda existe paradigma quanto o desempenho 

entre homens e mulheres com relação aos papéis futuros na construção de uma sociedade. A 

escola, berço das grandes nações, não deve motivar qualquer tipo de segregação relacionada 

com a capacidade entre meninos e meninas. Quanto ao ensino de Matemática, deve trabalhar 

de forma unitária, dando acesso às condições de construção do conhecimento de igual 

maneira para ambos os sexos, valorizando a evolução de todos. 

No contexto da Copa do Mundo, entendemos que há um foco muito mais forte no 

futebol masculino, que no futebol feminino. Essa seria uma oportunidade do professor 

promover espaços para pesquisas, dados da seleção feminina de futebol, participação mais 

ativa das meninas na atividade sugerida em sala de aula que falasse de temas, 

paradigmamente ligados ao universo masculino.  

No que tange a pluralidade, todos os times que participam de uma copa do mundo, 

trazem consigo características próprias de si, uma pesquisa sobre os times que farão chave 

com o Brasil na copa de 2014 poderia ser um excelente foco de informação pluricultural sem 

citar que a própria Matemática é um grande exemplo de pluralidade cultural, basta observar 

num contexto histórico como o conhecimento matemático se desenvolveu em diferentes 

contextos culturais e sociais. A necessidade de contar, medir, classificar, conquistar, construir, 

entre outras, projetou em cada grupo social certo conhecimento matemático, e conhecer, 
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valorizar e associar estes saberes com o conhecimento escolar é uma forma de compreender e 

aceitar a riqueza de uma diversidade cultural. 

 Dando continuidade na exploração de Matemática com copa do mundo, poderia se 

falar da premiação dos jogadores brasileiros, onde a Confederação Brasileira de Futebol 

ofereceu um prêmio de R$ 50.000,00 por vitória na copa de 2006. Como a quantidade de 

jogos até a final é de oito jogos, é possível montar uma tabela com o número de vitórias 

possíveis e o valor correspondente para cada quantidade de vitórias. Se poderia explorar a 

copa de 2010 em que, sabendo que o Brasil totalizou cinco jogos e venceu quatro, poderia se 

colocar o diagrama de dois conjuntos, o conjunto das vitorias chamado de A e o conjunto das 

premiações chamado de B, em seguida trabalhar a representação da relação entre os conjuntos 

A e B. 

 Poderia se discutir com os alunos o valor do salário dos jogadores, das premiações, da 

economia que ronda o universo futebolístico, por exemplo, segundo o portal UOL, os 

ingressos para a Copa de 2014 devem variar entre R$ 150 a R$ 1.500. Se formos procurar, por 

exemplo, que alguns grandes nomes da seleção brasileira, costumeiramente jogam em times 

europeus, como Barcelona, Inter de Milão, entre outros, poderíamos questionar sobre as 

compras e trocas de jogadores, de passes de jogadores e das premiações deles, como por 

exemplo, a cada gol que um jogador comprado faz, ele ganha um bônus além do salário.  

Além disso, essa temática poderia ser transversalizada com Trabalho e Consumo, que 

no nosso olhar, possui uma ampla área de aplicação na Matemática. Este tema transversal 

pode tratar questões bastante rotineiras em nossas vidas. Tem como principal ferramenta de 

trabalho a Matemática ligada a compras e finanças como recurso para elaborar, analisar e 

compreender dados ligados as políticas econômicas de algum universo no desenvolvimento 

do mercado. 

Achamos que o assunto copa do mundo incentiva muito o consumo, desde produtos 

ligados a jogadores, a álbuns de figurinhas, ingressos para jogos, camisas de seleções, entre 

outros. Acreditamos que o professor poderia planejar uma série de atividades ligadas aos 

pontos que sugerimos. 

Além disso, o professor poderia trabalhar ainda com a turma dividida em grupos de 

seleções, o seguinte contexto: construir uma tabela da primeira fase de um campeonato, 

contendo quatro times, para que os alunos analisem e desenvolvam a lei de formação para 
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representar a pontuação de cada time. O professor poderia sugerir a montagem de um gráfico 

onde o número de vitória estaria representado em um diagrama x, os empates no diagrama y e 

as derrotas no diagrama z, a partir de várias simulações, ver se os alunos conseguem abstrair a 

fórmula de pontos como F(p) = A (Vitórias) + B (Empates) + C (Derrotas), onde Vitórias é 

uma constante 3, Empates uma constante 1 e Derrotas equivalente a zero. Pedir para os 

alunos construírem um gráfico da pontuação das simulações de jogos também poderia ser 

bastante rico.  

Afim de o professor ter opção de envolver qualquer um de todos os temas transversais, 

no contexto da copa do mundo, mencionaremos agora Saúde. Sabemos que o tema pode ser 

desenvolvido através de dados coletados em sites ou panfletos de campanhas pública: como a 

da erradicação da paralisia infantil, ou contra o uso do tabagismo, observando tabelas, por 

exemplo, do crescimento da obesidade no país. O autoconhecimento pode ser explorado 

através do desenvolvimento físico, ou na construção de tabelas de acordo com cálculos IMS 

(Índice de Massa Corporal), são alguns exemplos que podem ser trabalhado de forma 

contextualizada o tema transversal no ensino de conteúdos matemáticos. Mas para o tema 

copa do mundo, sugerimos as seguintes abordagens: 

Alguns álbuns de figurinhas trazem o jogador acompanhado da data de nascimento, 

altura e peso. O professor poderia trabalhar o cálculo do IMC desses jogadores.  

 

 

Figura 8 – Figurinhas de álbuns 
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Poderia se sugerir a seguinte função F(IMC) = peso : altura². Apesar da fórmula trazer 

consigo duas variáveis, os alunos poderão entender facilmente onde cada variável é aplicada 

pela trivialidade da fórmula. Esse seria uma excelente oportunidade para o professor poder 

tratar da obesidade, índice de massa magra do corpo humano, massa gorda, ou propor ao 

professor de biologia, ciências ou educação física oportunizar interdisciplinaridade em 

diálogos em ambas as esferas de conhecimento. Além disso, existem várias condutas na vida 

de um atleta ou esportista, em tese, ligadas a saúde. O não consumo de drogas, como cigarro, 

álcool, drogas ilícitas. Há também punição aos jogadores que são pegues no exame antidoping 

ou que consumiram esteroides e anabolizantes. Achamos que o professor poderia dialogar 

com a turma sobre esses temas incentivando pesquisas e esclarecendo informações que talvez 

não sejam de domínio dos estudantes. 

Defendemos que as nossas sugestões, sejam aquelas sintetizadas por nós de outras 

pesquisas ou as ligadas a temática da copa do Mundo, poderiam dar uma nova atmosfera ao 

contexto escolar. Faz-se necessário esses momentos com a turma para que se perceba, não só 

uma conexão da Matemática com temas interessantes, mas também como um conjunto de 

informações que podem tornar o aluno futuramente, sujeito crítico, ético, analítico e 

integrante como homem de bem da sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos questionamos de: Como a Matemática poderia ajudar na cidadania do ser 

humano? Conceituamos como cidadania o direito de ser cidadão, de estar inserido, incluso 

num contexto sociocultural de um grupo ou comunidade especifica, ou seja, estar capacitado 

em participar profissionalmente, culturalmente e socialmente no seu meio. Responder nossa 

indagação não foi uma tarefa fácil e nem por isso apresentamos uma resposta exata. 

Acreditamos que nossas sugestões dão indícios de como aproximar os ambientes “formação 

escolar no ensino de Matemática” com “cidadania” através de falas e discursos do professor. 

Acreditamos que a forma como as informações estão sendo repassadas pelo mundo 

moderno vem transformando cada vez mais o modo de viver do homem moderno, e é preciso 

conhecimentos e habilidades bem diversifica para poder assimilar e conseguir acompanhar o 

desenvolvimento, novas linguagens e tecnologias surgem, com elas a necessidade do trabalho 

em equipe são uns dos grandes desafios para a formação do ser cidadão. Pensamos que nossa 

sugestão de dividir a turma em grupos, sugerir pesquisas ou atividade pode, de alguma forma, 

contribuir nesta formação, desenvolvendo o senso critico, e pesquisador do aluno, criando 

uma integração do conhecimento escolar com o conhecimento sociocultural, trabalhando as 

diferenças de uma forma inclusiva.  

Defendemos que o aluno deve ter na Matemática um grande alicerce para formação 

profissional, cultural e uma referência na formação do seu caráter. Sabemos que trabalhar com 

temas transversais no ensino de Matemática requer algumas particularidades e que é preciso 

um comprometimento não apenas dos educadores, mas de todos envolvidos diretamente ou 

indiretamente no processo-aprendizagem. Sabemos também que para isso é necessário a 

produção de um projeto, que favoreça a interdisciplinaridade, e deve ser elaborado pelos 

educadores, preferencialmente com a participação da direção, coordenação da entidade 

educacional ou representantes da comunidade. Entretanto, nos fundamos na hipótese de que 

se não houver tentativas nesse campo, sempre ficaremos vagando pelas possibilidades e 

riquezas delas em vez de concretização desses espaços. 

Logo, atingimos nosso objetivo de sugerir abordagens, debates e atividades para o 

desenvolvimento do conteúdo de funções, ficando o desafio da promoção de pesquisas futuras 

para a execução dessas sugestões. 
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APÊNDICE I 

 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Aplicadas e Educação 

Campus IV – Litoral Norte 

Departamento de Ciências Exatas 

Curso de Licenciatura em Matemática 

 

 

TARCÍSIO LIMA DA SILVA 

 

PROJETO DE AÇÃO/INTERVENÇÃO NA SALA DE AULA DO ENSINO MÉDIO 

 

Projeto apresentado à disciplina 

Estágio Supervisionado IV 

correspondente à atividade de 

regência na sala de aula do Ensino 

Médio, na disciplina de 

Matemática, sob a orientação da 

Prof.ª Dr.ª Cristiane Fernandes de 

Souza. 

 

 

 

 

 

RIO TINTO – PB 

2011 
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1. Identificação da escola 

 

1.1 Nome: ESCOLA E.E.F.M. PROFESSOR LUIZ G. BURITY 

 

1.2 Endereço: PRAÇA DA VITÓRIA, SN 

 

1.3 Cidade: RIO TINTO 

 

2. Identificando a turma do Ensino Médio 

2.1 Ano: 1º 

2.2 Turno: MANHÃ 

2.3 Nome do professor titular: SANDRA MARIA DE O. SANTOS 

2.4 Horário da disciplina Matemática nessa turma: 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

  07:00 - 08:20 

(1º - A) 

 08:20 - 09:00 

(1º - A) 

 09:15 – 09:55 

(1° - A) 

  09:15 – 09:55 

(1° - B) 

 09:55 – 10:35 

(1º- A ) 

09:55 – 10:35 

(1º - B) 

09:55 – 10:35 

(1º - B) 

09:55 – 10:35 

(1º - B ) 

 

2.5 Período da intervenção (data): 

Início: 06/06/11     Fim: 18/06/11 
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3. Conteúdo(s) a ser(em) abordado(s) 

Funções: 

Expressar em palavras uma função dada de forma algébrica; 

 

Relacionar duas grandezas em diferentes situações; 

 

Saber identificar e traduzir gráficos como suas mudanças quando os coeficientes são 

alterados. 

 

Função polinomial do 1º grau: 

Ideias de crescimento e decrescimento;  

 

Função afim e sua aplicabilidade na vida real. 

 

NOTA: 

Podemos utilizar este procedimento para trabalhar função quadrática, e exponencial.   

Mas acredito que pelo nível das turmas será o suficiente para trabalhar durante essas duas 

semanas.  

 

4. Recursos metodológicos a serem utilizados: 

Começaremos introduzindo uma situação-problema que se possa exploração a relação 

qualitativa entre duas grandezas: velocidade e distancia percorrida... Podemos recorrer a 

alguma questão do ENEM, depois propor que os alunos identifiquem outras relações: idade 

e altura, tempo e crescimento populacional... 

Depois pediremos que os alunos esbocem gráficos com essas variações e passamos a 

identificar suas variações de crescimento e decrescimento. 

O passo seguinte é propor para os alunos descrever situações de relações entre grandezas 

na forma algébrica e vice versa, ou seja, expressar em palavra uma função dada na forma 

algébrica.  
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Passaremos a trabalhar um pouco mais com gráficos de funções; identificar os movimentos 

dos gráficos quando alteramos os parâmetros da função 

  

Os materiais utilizados são: impressos, dinâmica com os alunos (dividir a turma em dois 

grupos identificar o grupo domínio e contradomínio e imagem, criar um lei de relação entre 

os alunos), jogo do baralho das funções, uso de tecnologia como Geogebra para mostrar, 

por exemplo, crescimento e decrescimento de uma função, quadro negro, giz e apagador. 

Propor uma atividade de pesquisa em grupos, sobre a história e o desenvolvimento das 

funções. 

 

5. A sistemática de avaliação das ações propostas 

O processo de avaliação será de forma continuada com atividades realizada em sala, 

observando a participação e interação individual ou em grupo, e extraclasse, na forma de 

pesquisa, que terá como tema a história do conteúdo que estamos trabalhando.   

 A pontuação será realizada por meio de exercícios práticos, seguindo os seguintes critérios: 

domínio do conteúdo, domínio da linguagem Matemática e o raciocínio lógico, com 50% 

30% e 20% respectivamente no total de 100 pontos por avaliação. 

 


