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RESUMO 

Este trabalho de conclusão de Curso, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utiliza-se de 

uma revisão bibliográfica, para tratar do assunto de Função. Seu conteúdo traz um memorial 

que fala sobre o perfil do autor, a contribuição de uma experiência de estagio sobre métodos 

de utilização de materiais no ensino de Função quadrática, faz uma abordagem histórica sobre 

o conceito de Função e uma suposta origem da parábola, além da contribuição dos Parâmetros 

curriculares para o ensino de Função e uma gama de questões que tratam de vários temas 

como: esportes, saúde, educação no transito, consumismo, entre outros. Nossa pesquisa tem o 

objetivo geral proporcionar uma gama de abordagens discursiva, debates ou condutas 

possíveis de serem desenvolvidas pelo professor enquanto o mesmo for lecionar o conteúdo 

de Funções. Para atingirmos esse objetivo foi necessário relatar nossa experiência de Estágio 

Supervisionado IV abordando Função no Ensino Médio, apresentar dados históricos e sínteses 

de pesquisas que abordam o conteúdo de Funções, sugerir questões para ensino de Funções, 

sugerir diálogos entre o professor e a turma referentes à conduta de vida que deve haver além 

dos muros da sala de aula. Com este trabalho buscamos dar uma significação mais abrangente 

no ensino de Função com métodos e propostas que tratam não só do conteúdo, mas também 

da contribuição da Matemática na vida do estudante na formação da cidadania.  

 

Palavras-chave: Ensino de Função, Matemática, Cidadania. 
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ABSTRACT 

 

This search, it is a qualitative research that makes use of a review literature, to address the 

issue of function. Its content gives a memorial speech on the profile of the author, the 

contribution of an internship experience on methods of using materials in teaching quadratic 

function, is an historical approach on the concept of function and a supposed origin of the 

parabola, and the contribution of curricular parameters for the teaching function and a range 

of issues dealing with various topics like sports, health, education in traffic and others. Our 

research aims to provide a general range of discursive approaches, discussions or conduct 

likely to be developed by the same teacher as for the content of teaching duties. To achieve 

this goal it was necessary to report our experience in a curse “Estágio Supervisionado IV” 

addressing function in High School to present historical data and research syntheses that 

address the content of functions, suggest questions for teaching functions, suggesting dialogue 

between the teacher and the class relating to the conduct there must be life beyond the walls 

of the classroom. With this work we give a broader meaning in teaching methods and function 

with proposals which address not only the content but also the contribution of mathematics in 

student life in the formation of citizenship. 

 

Keywords: Teaching Function, Mathematics, Citizenship. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

 

 Nesse capítulo introdutório abordamos um memorial que visa expor e situar um pouco 

sobre o perfil do pesquisador da presente pesquisa. Destacamos depois os pressupostos 

teórico-metodológicos, seguido dos objetivos e por fim a estrutura do trabalho. 

 

1.1 Memorial 

 

Nasci em Caaporã
1
 aos 10 de julho de 1983 de família humilde, filho de José 

Fernandes Gomes e Maria Luzia Gomes residentes na cidade de Pimtibu
2
, onde passei parte 

de minha infância. Tenho quatro irmãos, dois por parte de pai e mãe e dois por parte de pai. 

Meu pai era pescador e comerciante natural de Pimtibu, tinha pouca escolaridade, e minha 

mãe é agricultora natural de Aliança Pernambuco, também com pouca escolaridade, estudou 

até a primeira fase do Ensino Fundamental. Mesmo assim, meus pais sempre trabalharam e 

nunca deixaram faltar nada para seus filhos. Agradeço a Deus pelos pais que Ele me deu, pois 

apesar de tanta dificuldade eles nos ensinaram a sermos pessoas de bem. 

Tenho poucas lembranças dos tempos de estudos de minha infância, mas não me 

esqueço de quando comecei a escrever, nunca escrevia em cima da linha do caderno, escrevia 

em diagonal como se minha grafia estivesse subindo em uma ladeira. Meu primeiro contato 

com a sala de aula foi na cidade de Pimtibu, lá estudei por apenas um ou dois anos. Isso 

porque, meu pai como era pescador e pescava em alto mar, visitava muitas praias e numas 

dessas visitas conheceu a cidade de Baía da Traição, gostando muito daquele lugar. Foi ai que 

                                                           
1
Município do estado da Paraíba, situado na microrregião do litoral Sul. Segundo (IBGE), sua área é de 

aproximadamente 150,168 km² e sua população é estimada em 19388 pessoas. “Caaporã” é um termo oriundo da 

língua Tupi e significa “Mata Bonita”, através da junção dos termos ka’a (mata) e porang (bonito). Em 1800, as 

terras que hoje compõem o município pertenciam ao Coronel Monteiro, e o Engenho Tabú ao Sr. João de Sá. Foi 

emancipada em 27 de dezembro de 1964. 

2
 Município do estado da Paraíba, situado na microrregião do litoral Sul. Segundo o (IBGE), sua população e de 

aproximadamente 17032 habitantes, sua área e de aproximadamente 136 km². Dista da capital paraibana João 

Pessoa 64 km. Pitimbu resultou de um aldeamento indígena. A Enseada de Pitimbu antigamente era conhecida 

como Porto dos Franceses por ter ancoradouros para mais de 12 naus e que, conta com 6 ou 10 braças de 

profundidade ficando os navios dos comerciantes do Pau Brasil, no passado, principalmente os franceses e as 

demais embarcações, em um verdadeiro porto natural, longe das ondas bravas do mar aberto. Foi emancipado em 

22 de dezembro de 1961. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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ele decidiu trazer uma rede de pesca que possuía para esta cidade. Meu pai deixou essa rede 

para um amigo tomar conta, e acertou que nos fins de semana viria para acertar as contas da 

produção da pesca. Mas, com um tempo as viagens ficaram inviáveis, foi então que meu pai 

decidiu trazer a família para morar na Baía da Traição.  

No ano em que vim morar na Baía meu pai alugou uma casa, no ano seguinte ele 

comprou uma barraca na praia, daí meu pai optou por não pagar mais aluguel e me levou para 

morar na barraca. Mesmo sem estrutura para abrigar uma família com cinco pessoas: meu pai, 

minha mãe, minha irmã recém nascida, meu irmão e eu, pois a barraca era com chão de areia, 

coberta e arrochada de palha, ali habitamos por 17 anos até conseguir fazer uma casa. Muita 

dificuldade nesta barraca eu passei, principalmente quando chovia, pois a cobertura era de 

palha e molhava tudo dentro de casa, minha mãe se preocupava muito. Lembro que uma vez 

acordei de madrugada estava chovendo bastante, vi uns calçados flutuando, eu estava no 

beliche na parte de baixo e quando coloquei a mão no chão a barraca estava inundada, então 

chamei meus pais e todos se acordaram e comecei a cavar valas para que a água escoasse, 

neste dia o mar estava muito agitado e como morava perto do mar a água dele também enchia 

a barraca, quando terminei de tirar a água da barraca já era dia.  

Nesta época tinha muita dificuldade financeira, o canal de renda que meu pai tinha era 

a barraca que morava que servia como comércio e a rede de pesca, no verão as coisas 

caminhavam bem, mas no inverno não. Mas com muita luta meus pais conseguiram comprar 

um terreno e construíram uma casa.  

Contudo, minha mãe sempre quis que seus filhos estudassem. No primeiro ano em que 

houve a mudança de cidade eu não estudei, pois minha mãe não conseguiu me matricular na 

escola. No ano posterior fui matriculado junto com meu irmão na então Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Matias Freire. Nesta escola estudei todo o Ensino Fundamental, durante 

estes anos, eu sempre procurei fazer todas as atividades que os professores aplicavam, era 

dedicado aos estudos e gostava de estudar. Este foi um período de muitas experiências, muitas 

transformações, muito aprendizado, muitas amizades, também muitas dificuldades, enfim esta 

foi uma fase muito especial em minha vida. Todas as disciplinas eram boas, mas a que eu 

mais gostava era a disciplina de Matemática, me identificava muito com ela, pois, tinha 

facilidade em aprendê-la.  
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No Ensino Médio passei a estudar na Escola Municipal de Ensino Fundamental e 

Médio Antônio Azevedo, já que a escola Matias Freire na época não possuía o Ensino Médio. 

Esta fase de ensino foi um pouco conturbada, pois os professores faltavam muito, houve 

várias greves e mudança de professores. Lembro que no primeiro ano do Ensino Médio os 

professores de Matemática foram substituídos duas vezes. Tudo isso, desestimulava e 

enfraquecia meu aprendizado e de outros colegas. Mesmo assim continuei nesta escola, nunca 

desisti, apesar de tudo, pois encontrei professores que sempre me davam incentivo para que 

eu continuasse e sempre acreditei que podia ir mais longe.  

Já no terceiro ano de Ensino Médio, fase final do ensino básico, surgiu em mim uma 

preocupação que me fez refletir na seguinte pergunta. O que farei quando terminar o Ensino 

Médio? A partir desse questionamento comecei a pensar no que iria fazer, pois eu não podia 

parar de estudar. Na minha concepção se isso acontecesse meus anos de estudo não iria valer 

de nada. Foi daí que pensei em fazer o vestibular. Novamente surgiu outro questionamento. 

Vestibular para qual área? Depois de muita reflexão optei por fazer vestibular para 

Matemática, já que durante o ensino básico sempre tive facilidade em aprender Matemática e 

também gostava de ensinar aos meus colegas, quando eles tinham dificuldade nesta disciplina.  

Neste mesmo ano fiz a inscrição para o vestibular no Curso de Licenciatura em 

Matemática, na época ainda não havia o campus IV da Universidade Federal da Paraíba. Na 

primeira tentativa não obtive êxito, pois, a prova era em João Pessoa e consegui o transporte 

de última hora, um ônibus da prefeitura de Marcação, o ônibus da Baía estava quebrado, o 

ônibus estava lotado de estudante que iriam fazer a prova em diferentes lugares. Ao longo do 

caminho o motorista do ônibus me perguntou onde iria fazer a prova, e justamente na escola 

que eu iria fazer a prova o motorista não soube localizar o endereço e por conta disso perdi a 

prova. 

No ano posterior consegui uma vaga num cursinho pré-vestibular oferecido pela 

Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. O cursinho era oferecido à noite e durante 

o dia eu trabalhava com meu pai na pescaria. No cursinho havia aula de segunda a sexta, eu 

pegava o ônibus da prefeitura que levava os estudantes para João Pessoa, saia da Baía às 17 

horas e chegava à meia noite aproximadamente. Estudei bastante neste ano e fiz o vestibular 

para o mesmo curso, desta vez consegui fazer a prova, mas infelizmente zerei uma disciplina, 

a de Matemática. Foi uma decepção porque zerei na disciplina que eu tinha optado. Mas não 

deixei que isso fosse uma barreira e no ano seguinte, participei novamente do cursinho, 
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continuei a estudar me dediquei bastante, quando não estava pescando estava estudando, fiz a 

inscrição do vestibular e novamente fui reprovado.  

Como nunca desisti dos meus objetivos e sempre acreditei em meu potencial busquei 

por mais um período fazer o cursinho. Neste ano estava surgindo o campus IV da 

Universidade Federal da Paraíba e um dos cursos era o de Licenciatura em Matemática. E foi 

aberto um vestibular especial, este foi uma benção de Deus, pois desta vez consegui ser 

aprovado no vestibular. Fiquei muito feliz e comemorei bastante. Agora surgia em minha vida 

um novo horizonte e um grande desafio estudar em uma universidade. O período de mais 

dificuldade foi o primeiro em todos os sentidos, foi um período de adaptação, pois não 

conhecia ninguém, o ritmo de estudo era muito além do que eu estava acostumado, e também 

tinha pouca base em alguns assuntos o que me fez estudar dobrado. No período seguinte as 

portas foram se abrindo, comecei a dar aula de reforço em Matemática a alguns alunos aqui na 

Baía. No ano seguinte participei como, professor de Matemática do cursinho pré-vestibular da 

universidade, neste projeto atuei por dois anos.  

Para mim foi uma experiência maravilhosa, e um desafio, pois como já falei participei 

de um cursinho como aluno e agora teria a oportunidade de retribuir tudo que os professores 

me ensinaram atuando como eles. Este foi meu primeiro contato com a sala de aula atuando 

como professor, e me possibilitou um emprego na Escola Estadual Indígena de Ensino 

Fundamental e Médio Pedro Poti onde trabalho atualmente como professor de Matemática. 

Encontrei muita dificuldade para ir à universidade, em relação ao transporte, o carro 

que me trazia quebrava muito, e muitas vezes voltava para casa de carona e quando não 

conseguia dormia da casa de alguns amigos que conheci na universidade. Também perdia 

muito tempo porque o ônibus saia da Baía às 17 horas chegava a Rio Tinto 17h40min ficava 

esperando à hora da aula 19h00min horas, saía da aula as 22h00min horas e ficava esperando 

o ônibus voltar de João Pessoa até 23h20min e chegava em casa as 00h00min horas. Depois 

de um tempo que comecei a trabalhar eu junto com alguns colegas alugamos um carro 

particular. Ficou melhor, pois fiquei com mais tempo para estudar e fazer minhas atividades. 

Já perto do fim do curso em 2010 sofri uma grande perca, a pessoa que mais me amou nessa 

vida, que sempre apoiou em meus projetos, sempre me ensinou bons costumes e muita coisa 

sobre a vida, veio a falecer. Esta pessoa foi meu pai. Esta foi uma perda irreparável que até 

hoje não consegui esquecer, também nunca esquecei do semblante, humildade e 

principalmente do amor de meu pai.  
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Um ano após a morte do meu pai conheci uma bela jovem por quem me apaixonei e 

me casei e hoje temos um lindo filho. Todas essas mudanças influenciaram em meus estudos 

na Universidade, antes desses acontecimentos estava blocado, nunca tinha sido reprovado e 

depois desses acontecimentos reprovei três disciplinas. Mas, graças a Deus consegui me 

recuperar. 

Enfim, minha vida tem se transformado em uma história de superação, aprendizado e 

desafios. E em todas minhas dificuldades sempre acreditei em Deus que ajudou a suportar e 

vencer todas as batalhas.  

 

1.2 Pressupostos Teórico Metodológicos 

 

 Objetivamos relatar nosso projeto de intervenção na disciplina de Estágio 

Supervisionado IV, com o conteúdo de Funções, pois foi a partir dessa experiência que nos 

instigamos a buscar pesquisas envolvendo o assunto supracitado além de desejarmos sugerir 

contextualizações de questões Matemáticas. Nossa experiência de intervenção nos rendeu 

reflexões sobre como poderia ser a postura do professor para que ele pudesse nortear a vida 

do estudante para além da formação conteudista, migrando para debates sobre ética, 

consumismo, cuidados na saúde entre outros assuntos ligados a formação humana. Cremos 

que seria uma importante contribuição, na área escolar, sugerir abordagens dessa natureza a 

partir de questões, como possíveis saídas para uma tentativa de maior efetivação das 

indicações expressas nos documentos oficiais de educação do Brasil, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). 

 Sobre a Metodologia da pesquisa, resolvemos destacar as falas de Barros e Lehfeld 

(2003, p.30), que segundo eles: 

 

“Nem toda pesquisa é científica, ou pelos menos, nem toda pesquisa possui fins 

científicos. A pesquisa científica é a exploração, é a inquirição e é o procedimento 

sistemático e intensivo que têm por objetivo descobrir, explicar e compreender os 

fatos que estão inseridos ou que compõem uma determinada realidade”. (BARROS 

E LEHFELD, 2003, P.30) 
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Desse modo, vemos que a pesquisa científica exige certo grau de formalidade, ou seja, 

deve atender alguns pré-requisitos, que precisam ser observados para que a mesma se 

credencie pesquisa científica. Dessa forma, obedecendo os rigores enumerados por Gil 

(1994), nossa pesquisa é do tipo bibliográfica já que é constituída por exploração de fontes 

bibliográficas. Pelo caráter exploratório de nosso Trabalho de Conclusão de Curso, 

destacamos que a importância significativa da referida pesquisa permitiu uma cobertura ampla 

dos fenômenos estudados. Para Gil (1994) a pesquisa bibliográfica pode acompanhar todo o 

desenvolvimento do trabalho, na medida em que se identificava a necessidade de uma maior 

exploração de alguma questão específica.  

Dessa forma, realizamos uma pesquisa que visava situar alguns dados sobre o 

conteúdo de Funções e por fim proporcionar um arsenal de questões que abordam o conteúdo 

de Funções e a parti delas, fundamentar sugestões de ações e discursos para o professor 

incrementar sua ação docente, quando este for reger aulas que contemplem o conteúdo 

supracitado, visando contextualizar a Matemática com outros elementos ligados a ciências 

sociais, saúde, entre outros.  

 

1.3 Objetivos 

Geral:  

- Sugerir um conjunto de abordagens discursiva, debates ou condutas possíveis de 

serem desenvolvidas pelo professor para lecionar o conteúdo de Funções. 

 Específicos:  

- Relatar nossa experiência de Estágio Supervisionado IV abordando Função no 

Ensino Médio; 

- Apresentar dados históricos e sínteses de pesquisas que abordam o conteúdo de 

Funções; 

- Sugerir questões para ensino de Funções; 

- Sugerir diálogos entre o professor e a turma referentes à conduta de vida que deve 

haver além dos muros da sala de aula. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Apresentamos essa pesquisa estruturada em quatro capítulos:  

O Primeiro: Introdução expomos algumas considerações sobre nosso trabalho no que 

tange justificativa, objetivos, metodologias e memorial. 

O segundo: Uma experiência de Estágio significativa trata de nosso relato de 

atividade desenvolvida no Curso de Estágio Supervisionado IV.  

O terceiro: Recortes Históricos sobre a Origem do Conceito de Funções aborda 

sínteses de pesquisas e dados sobre o assunto de Função. 

O Quarto: Documentos Oficiais de Educação e o Ensino de Função visa dar 

sugestões de atividades e trabalhos para se projetarem para dentro do cenário escolar com a 

intenção de se contextualizar a Matemática com outras áreas para os cursistas, permeando 

temas atuais e em foco como esporte, ética, trânsito, entre outros. 

O Último: 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 – Uma experiência de Estágio significativa. 

 

Nosso desejo de trabalhar sugerindo abordagens para o ensino de Função embasada 

nas recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais germinou após refletirmos sobre a 

experiência de Estágio Supervisionado IV que desenvolvemos. Achamos pertinente relatar 

nossa experiência por ela ter sido a origem da ideia de nossa pesquisa. 

Nossa vivência no contexto da intervenção foi realizada na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Matias freire, localizada na Baia da Traição, Paraíba, construída em 21 

de dezembro de 1952. A escola possui o Ensino Fundamental e Médio completos no qual, as 

turmas do 1° ao 7° ano do Ensino Fundamental são oferecidas pela manhã. Já no horário da 

tarde as turmas disponíveis para matricula de alunos são as do 6° ao 9° anos do Ensino 

Fundamental e mais duas turmas da 1ª série do Ensino Médio e duas da 2 ª série do Ensino 

Médio. Por fim, a noite, as turmas contempladas são as do 8° e 9° anos do Ensino 

Fundamental e as turmas da 1 ª a 3 ª séries do Ensino Médio, duas de cada. A escola possui 

uma biblioteca, um laboratório de informática, é composta de 18 professores e 621 alunos 

distribuídos nos três turnos. 

O projeto ação/intervenção foi aplicado nas turmas da 1ª série “A” e “B” do Ensino 

Médio, tendo início em 17 de outubro e fim do dia 8 novembro de 2011. As aulas foram 

trabalhadas através da utilização de alguns recursos didáticos, tais como: jogos, material 

concreto, papel milimetrado, calculadora e data-show. Foi abordado neste projeto o conteúdo 

Função quadrática ou polinomial do segundo grau. E teve como objetivo geral trabalhar o 

conteúdo Função quadrática através de recursos e procedimentos que se diferenciam do 

método tradicional do ensino de Matemática
3
, buscando desta forma dar um maior significado 

na abordagem desse tema.  

Expomos agora o horário dos encontros e as turmas que participaram de nossa 

intervenção. 1ª série do Ensino Médio, Turmas A e B, ambas no turno da tarde. Horário da 

disciplina Matemática nessas turmas são: 

 

                                                           
3
 Para nós, o ensino tradicional da Matemática se consiste em trabalhar os conteúdos matemáticos de forma 

mecânica sem nenhuma contextualização ou ligação da Matemática com o cotidiano, através da utilização 

apenas de quadro e giz. 
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SEGUNDA TERÇA 

15:15-16:00 h 15:15-16:00 h 

16:00-16:45 h 16:00-16:45 h 

Quadro 1 – Horário de Matemática das Aulas da Turma A 

SEGUNDA TERÇA QUINTA 

14:15-15:00 h 14:15-15:00 h 14:15-15:00 h 

    15:00-16:00 h 

Quadro 2 – Horário de Matemática das Aulas da Turma B 

  

O Tempo de duração de cada aula é de 45 minutos e o período da realização da 

regência foi de 17 de outubro a 8 de novembro de 2011. Nosso projeto foi desenvolvido de 

forma a favorecer um aprendizado diferenciado e significativo, com atividades quem buscam 

explorar melhor e de forma mais satisfatória o conteúdo Função quadrática e que possibilitem 

desenvolver as competências necessárias a este tema.  

O assunto Função quadrática foi abordado a partir do cálculo de área através da 

utilização de material concreto, caixa de papel, representando um paralelepípedo que foi 

recortado e calculado a sua área, o objetivo era chegar a uma Função quadrática. Depois 

foram entreguem aos alunos uma lista de atividades com algumas aplicações e uns problemas 

de Função quadrática, que foram discutidos na sala de aula. Prosseguindo com as aulas 

definimos uma Função quadrática como uma expressão f de R em R do tipo f(x)= ax² + bx + 

c, onde a, b, e c números reais e a ≠ 0. 

Em seguida, conversamos sobre o valor numérico de uma Função quadrática em um 

ponto, ou seja, a imagem da Função a partir de um valor x do domínio, na ocasião aplicamos 

o jogo bingo das Funções, para estimular o aluno a calcular a imagem da Função em um 

ponto. O procedimento do jogo era o seguinte: cada cartela tinha uma Função e 9 números 

que representavam as possíveis imagens, então nós chamávamos um número x do domínio e 

os alunos faziam os cálculos e marcavam o número em sua cartela, se o tivessem. Ganhava o 
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jogo quem completasse todos os pontos em uma linha, fosse ela diagonal coluna ou linha de 

números em sua cartela.  

Posterior a este jogo foi trabalhada uma atividade de análise do jogo, na qual 

continha 4 questões relacionadas com uma cartela e simulação de uma jogada. Estas 

atividades eram uma prévia para a construção de gráficos de uma Função quadrática. Na 

abordagem de gráficos começamos com a Função f(x) = x², construímos com os alunos o seu 

gráfico para que eles tivessem uma noção de como era construído o gráfico de uma Função 

quadrática. Fizemos a construção a partir de alguns pares ordenados e ele foi escrito no chão 

da sala, que era de cerâmica. Isso facilitaria a escrita dos pontos no plano cartesiano. Depois 

pedimos para que os alunos construíssem em dupla os gráficos das Funções f(x)= -2x² + 4x -2; 

f(x)= - x² + 8x e f(x)= x² - 1. Para isso, foram entregues uma folha de papel milimetrado para 

cada dupla e também pedimos que utilizassem calculadora para facilitar nos cálculos. Quando 

os alunos terminaram os gráficos, trouxemos o data-show e um computador. E com o auxílio 

do programa didático Geogebra fizemos o gráfico das Funções que havíamos pedido para os 

alunos, e estabelecemos algumas relações entre os coeficientes das Funções quadráticas. Por 

seguinte, estudamos os pontos de intersecção do gráfico da Função quadrática com os eixos x 

e y, o vértice. E como poderíamos esboçar o gráfico dessas Funções com estas informações. A 

atividade proposta neste momento foi esboçar o gráfico de algumas Funções. 

O sistema de avaliação aplicado neste projeto foi contínuo por meio da frequência 

nas atividades propostas e do respeito mútuo entre professor-aluno, aluno-professor, aluno-

aluno, além da participação nas aulas. 

Durante a intervenção foram descartadas algumas ações dos planos de aulas, o jogo 

enigma das Funções não foi aplicado, foi utilizado data-show que não estava no projeto e os 

problemas de máximos e mínimos de Funções quadráticas também não foram aplicados. O 

Projeto, na Integra, pode ser visualizado no ANEXO A. 

A primeira aula foi a que mais ficamos nervosos, pois iríamos trabalhar com alunos 

que não conhecíamos e por isso aquele momento nós fez sentir, como se fosse o nosso 

primeiro dia de aula, como professor. Contudo, o nervosismo foi amenizando com o decorrer 

da aula. No primeiro momento nos apresentamos para a turma e dissemos-lhes o objetivo que 

nos levara ali. Em seguida, começamos a aula propriamente dita, que apesar de ter utilizado 

material concreto não conseguimos explorá-lo devidamente, na parte do cálculo de área a 
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partir de um paralelepípedo, representado por uma caixa de papel, o cálculo deveria ter sido 

feito pelos alunos, mas acabou sendo feito por nós com a participação deles. Seria mas 

interessante que os alunos recortassem a caixa e fizessem o devido cálculo e chegassem a uma 

Função quadrática. Neste caso, uma das dificuldades seria conseguir material necessário para 

todos alunos. Também desconhecíamos que havia dificuldades na turma em multiplicação de 

expressões algébricas, este foi um desafio que hoje temos ciência fazer parte da esfera de 

situações que devem ser enfrentadas pelo professor, em seu trabalho diário. Em outro 

momento da aula mostramos aos alunos algumas aplicações e situações-problemas 

envolvendo as Funções quadráticas. 

Na aula seguinte definimos as Funções quadráticas. E trabalhamos com o jogo bingo 

das Funções. Explicamos a eles o objetivo do jogo e que o vencedor iria ganhar uma 

premiação, isso para motivá-los a participar. Alguns alunos tiveram dúvidas, que a princípio 

foram tiradas, conosco no quadro e os alunos sentados em suas carteiras, não individualmente, 

pois a dúvida de um, poderia ser a dúvida de outros. Quando o jogo terminou conferimos o 

resultado no quadro, neste momento os alunos ficaram na expectativa para que o resultado 

estivesse errado, mas como o resultado foi positivo, os alunos ficaram desanimados, visto que 

a brincadeira havia acabado. Esta atividade foi bastante proveitosa, porque os alunos 

participaram bastante e gostaram da atividade. Seguindo as aulas fizemos uma atividade de 

análise do jogo bingo das Funções. Explicamos a atividade e mesmo assim alguns alunos 

ainda tiveram dificuldades. Foi daí que houve a necessidade de irmos à carteira de cada aluno, 

tirar as dúvidas individualmente, feito isso eles foram desenvolvendo a atividade. 

 Prosseguindo, começamos a construção de gráficos de Função quadrática, esta 

atividade foi feita em dupla e os alunos utilizaram calculadora, régua e papel milimetrado. 

Esta foi à atividade mais trabalhosa, porque os alunos tiveram muita dificuldade para calcular 

os pares ordenados e para colocá-los no plano cartesiano para construir o gráfico da Função. 

Novamente tivemos que ir de carteira em carteira para ajudá-los, percebemos que as 

dificuldades que eles tinham eram principalmente, na relação de sinais e na substituição 

quando os números eram negativos o que consequentemente afetava nas operações causando 

o erro na construção do gráfico. Por esses motivos foram utilizadas quatros aulas para esta 

atividade. Para tentar diminuir estas dificuldades revolvemos utilizar o recurso tecnológico 

com o software geogebra, nesta ocasião foram usados o data-show e o computador. Esta foi 

uma atividade de grande importância, pois mostrava aos alunos, de maneira mais dinâmica e 
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clara o gráfico da Função quadrática e a relação entre os coeficientes da Função de forma 

objetiva. Foi observado também, o vértice da parábola e a intersecção do gráfico com os eixos 

X e Y do plano cartesiano. Nesta atividade percebemos que o recurso computacional 

contribuiu para que os alunos prestassem mais atenção à aula e entendessem melhor a 

construção do gráfico da Função quadrática.  

Nas últimas aulas, ensinamos o cálculo dos zeros e do vértice da Função quadrática e 

como se poderia esboçar o gráfico da Função quadrática a partir destas informações. O 

procedimento desta atividade ocorreu da seguinte forma: entregamos uma xérox a cada aluno 

que continham as informações referentes ao cálculo do zero da Função a partir da fórmula de 

Baskara e as fórmulas do X vértice e Y vértice da parábola. Explicamos cada procedimento 

no quadro e alguns conversavam bastante nesta aula, talvez porque esta foi uma aula mais 

tradicional, no que se refere a quase ausência da participação do aluno, apenas o processo de 

observação da explicação por meio de fórmulas. Além disso, era a última aula e foi muito 

corrida. 

O motivo pelo qual o assunto que havíamos planejado lecionar, como tópico máximo 

e mínimo de Funções quadráticas, não ter sido trabalhado deu-se justamente por alguns 

fatores como a dificuldades encontradas por nós e pelos alunos do desenvolvimento das 

atividades. Além do mais, o tempo do projeto foi reduzido porque em algumas ocasiões faltou 

água na escola e por esse motivo não houve aula.  

As atividades que foram propostas aos alunos tiveram muita importância para o 

desenvolvimento das aulas, mas algumas delas deixaram a desejar, não por elas, mas por sua 

condução feita por nós. Por exemplo, no cálculo da área de um paralelepípedo o procedimento 

de recorte da caixa que representava o paralelepípedo e o cálculo da área que era a soma das 

áreas dos retângulos formados por ele, eram para serem realizados pelos alunos, desta forma 

eles teriam construído seu próprio conhecimento. Entretanto, este trabalho foi executado por 

nós. Este foi um ponto negativo, pois não agimos como professor mediador, mas como o 

professor que apenas transmite o conhecimento. Mas, a postura foi modificada a partir das 

discussões nas aulas de Estagio Supervisionado IV, então passamos a fazer com que os alunos 

fizessem as atividades e nós apenas acompanhávamos os procedimentos e tirava as possíveis 

dúvidas dos alunos.  
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Não conseguimos aplicar todo o conteúdo do projeto na ação-intervenção, devidos 

aos contra tempos, como falta de aula, dificuldades de aprendizagem de alguns alunos em 

determinados conteúdos que já haviam teoricamente em anos escolares anteriores, e não 

aprenderam. Com isso, não foi possível aplicar o conteúdo que envolvia problemas de 

máximos e mínimos de Funções quadráticas e o jogo enigma das Funções também não foi 

trabalhado. Todavia, no demais, tudo se deu como o planejado e foi bastante positivo. 

Os estudos e as discussões das disciplinas de Estagio Supervisionados I, II, III e IV 

foram de grande contribuição para o desenvolvimento de minha formação profissional no que 

diz respeito, ao aprimoramento e reflexão sobre a prática de ensino de Matemática. E também 

da ligação entre teoria e prática. Graças a experiência que tive, instiguei-me a sugerir aos 

professores atividades que pudessem ser desenvolvidas no ensino de Função para que 

houvesse mais participação do aluno e pudesse tentar estar a par com um pouco dos 

norteamentos expressos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 
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3.0 Recortes Históricos sobre a Origem do Conceito de Funções  

 

 Iniciamos esse capítulo ressaltando a importância da história da Matemática. Para nós, 

resgatar a origem de alguns estudos matemáticos pode motivar o aluno a ver sua importância 

e aplicação nos dias de hoje, através dos tempos. Entendemos que a evolução da Matemática 

trouxe inúmeros benefícios a sociedade. Dessa forma, todo conceito e Função ligados a essa 

área de conhecimento, tiveram sua contribuição para o cenário atual e passaram por uma 

história.  

 Em uma pesquisa na obra de Dorigo (2006), encontramos uma detalhada linha do 

tempo que aborda a ideia de Função. Resolvemos destacar, o que para nós, são os pontos mais 

importantes da pesquisa do autor, que se conectam com nosso ponto de vista. Nossa 

contribuição a pesquisa de Dorigo (2006) dá-se através do acréscimo de um breve histórico e 

perfil dos pesquisadores que se envolveram com a ideia de Função na linha de tempo expressa 

por ele. 

 Dessa forma, Dorigo (2006) ressalva que muitos anos se passaram até que o conceito de 

Função chegasse à forma que é apresentada hoje nas escolas e universidades. No decorrer desses anos 

as mudanças foram acontecendo de forma gradativa, a princípio sem organização, mas que foi sendo 

aperfeiçoado a cada descoberta. Já para SÁ et al, (2003) e Costa (2004) o conceito desse tema e as 

mudanças acarretadas pela sua formalização ocorrem desde 2000 antes de Cristo, tendo uma maior 

estruturação e avanço formal da idéia que hoje a atribuímos há 300 atrás. Deve-se isso pela relação 

com problemas da natureza do Cálculo Infinitesimal e dos estudos em Análise.  

Sá et al, (2003) e Costa (2004) ainda concordam que o conceito de Função está 

intuitivamente ligado com a funcionalidade, quando pelas situações do dia-dia o homem, 

começa a fazer ligações, relacionando, pedras e animais, o que caracteriza uma 

correspondência e dá a ideia de organização.  

Acreditamos que até esse ponto, o professor que desejar retratar elementos da história 

da formalização de Função, poderia começar incentivando os alunos a fazerem também, 

intuitivamente, essas relações entre animais, pedras, traços, letras, entre tantos. Isso poderia 

mostrar aos alunos que muitas vezes se esta desenvolvendo um assunto matemático de uma 

forma tão natural que dificilmente é atribuído essa característica Matemática a ação 

desenvolvida. 

Voltando aos pontos mais fortes, em nossa opinião, da pesquisa de Dorigo (2006), que 

trata da formalização da ideia de Função, o autor ressalta que, em um recorte mais histórico, a 
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contribuição dos babilônicos com suas tabelas de argila que indicavam que a cada número na 

primeira linha vertical havia um número na segunda linha vertical e que na multiplicação 

desses valores estava outro correspondente, dando a perceber a noção de Função, foram uma 

boa base para se pensar a importância de Função já em épocas remotas. Os egípcios também 

com suas tabelas, escritas em papiros, mostravam análises de hipóteses, generalizações que 

representavam indícios de indução incompleta de situações suscitas para situações mais 

complexas. Ainda perfazendo recortes históricos poderíamos citar que na civilização Grega, 

existiu a figura de Ptolomeu que com seu trabalho intitulado “Almagesto”, ele induz estudos 

de noções funcionais.  

Kline (apud MENDES, 1994) aponta Galileu Galilei
4
 como instigador das discussões 

sobre axiomas assim como também um norteador de fórmulas. Sua busca maior era 

compreender a ocorrência dos acontecimentos, com o objetivo de relatar as transformações 

naturais. A partir da observação do movimento surgiu o início de uma Função ou ligação 

entre variáveis. No entanto Galileu não deixou claro nos seus textos a palavra Função 

propriamente em si.  

Já Costa (2004) relata que, por volta do século XVII, Descartes
5
 (1596-1650) e 

Fermat
6
 (1601-1665) iniciaram independente, pensamentos sobre a forma analítica e iniciaram 

estudos de algumas relações. Descartes e Fermat influenciaram estudos voltados às equações 

indeterminadas (aquelas que apresentam várias soluções) relacionando as variáveis contínuas, 

também objeto de estudo no cálculo infinitesimal.  

                                                           
4 Galileu Galilei foi físico, matemático, astrônomo, filosofo e personalidade fundamental na revolução cientifica. 

Desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado e do movimento do pendulo. 

Descobriu a lei dos corpos e anunciou o principio da inércia e o conceito de referencial inercial, idéias percussoras da 

mecânica newtoniana. Desenvolveu a teoria do heliocentrismo. Contribuiu principalmente para o método cientifico. 

Desenvolveu instrumentos como a balança hidrostática, um tipo de compasso geométrico, o termômetro de Galileu e o 

precursor do relógio de pendulo. Galileu é considerado o “pai da ciência moderna”. 

5 Descartes foi um filosofo físico e matemático francês. Nortabilizou-se, sobretudo por seu trabalho revolucionário na 

filosofia e na ciência, mas também obteve reconhecimento matemático por sugerir a fusão da álgebra com a geometria- fato 

que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva seu nome. Por fim, ele foi uma das figuras chave na 

Revolução cientifica. Por vezes chamado de “o fundador da filosofia” e o “pai da Matemática moderna”, Descartes é 

considerado um dos pensadores mais influentes da Historia do pensamento ocidental. Inspirou contemporâneos e varias 

gerações de filósofos posteriores; boa parte da filosofia escrita a partir de então foi uma reação às suas obras ou a autores 

supostamente influenciados por ele.   

6 Fermat foi um matemático e cientista Frances. As contribuições de Fermat para o calculo geométrico e infinitesimal foram 

inestimáveis. Ele obtinha, com seus cálculos, área de parábolas e hipérboles, determinava o centro de massa de vários corpos, 

etc. Em 1934, Louis Trenchard Moore descobriu uma nota de Isaac Newton dizendo que seu calculo, antes tido como de 

independente, fora baseado no “método de monsieur Fermat para estabelecer tangentes”. Foi a primeira pessoa a anunciar a 

anunciar o pequeno teorema de Fermat, embora a primeira pessoa a publicara prova do teorema foi Euler em 1736 no artigo 

“Theorematum Quorundam ad Números Primos Spectantium Demonstratio”. O ramo da Matemática que mais interessava a 

Fermat era a chamada Teoria dos Números, de onde surgiu o Ultimo Teorema de Fermat.  
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Já Sá et al (2003) ressalta que no século XVIII Isaac Newton
7
 (1642-1727) e Leibniz

8
 

(1646-1716), no campo das Funções, contribuíram bastante com estudos relacionada as 

análises de séries de potencias, fortalecendo o conceito da palavra “variável independente”  

Em 1694 Leibniz em um de seus livros retrata a palavra Função com sentido 

intimamente geométrico. Leibniz entedia a Função como quantidades geométricas que se 

relacionavam a um ponto em uma curva (MENDES, 1994; SÁ et al., 2003; COSTA, 2004). 

Kline (apud MENDES, 1994), afirma também que Leibniz, no escrito da História, se refere à 

palavra Função para constatar quantidades que dependem de uma variável.  

Até esse ponto, achamos que o professor já poderia ter falado não só de grandes nomes 

de Matemáticos e Pesquisadores, como poderia, além de expor a contribuição deles para o 

campo do estudo de Funções, citar também a contribuição desses Matemáticos em outras 

áreas de estudos da Matemática, abordando outros conteúdos. Dessa forma, esse resgate 

histórico poderia trazer ao aluno a ideia do avanço da Matemática como um todo, que se 

desenvolve em conjunto, e não apenas em pontos específicos. 

Mas é a partir de 1728, defende COSTA (2004), que Bernoulli
9
 (1654-1705) define 

Função. Bernoulli descreve a Função como sendo de uma magnitude variável à quantidade 

composta de alguma forma por esta magnitude variável e por constantes.  

Só a partir do século XVIII, é que a descrição de Função e exposta de maneira 

formalizada no campo matemático. Leonhard Euler
10

 (1707-1783) descreveu Funções no 

                                                           
7 Isaac Newton foi um cientista, inglês, mais conhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo, 

alquimista, filosofo natural e teólogo. Sua obra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, é considerada uma das mais 

influentes na historia da ciência. Publicada em 1687, esta obra descreve a lei da gravitação universal e as três leis de Newton, 

fundamentaram a mecânica clássica. Ao demonstrar a consistência que havia entre o sistema por si idealizado e as leis kleper 

do movimento dos planetas, foi o primeiro a demonstrar que o movimento da Terra como em outros corpos celestes, são 

governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. Segundo uma pesquisa realizada pela Royal Socity Newton foi considero o 

cientista que causou maior impacto na historia da ciência.  

8 Leibniz foi um filosofo, cientista, matemático, diplomata e bibliotecário alemão. A ele é atribuída a criação do termo 

“Função”(1694), que usou para descrever uma quantidade relacionada a uma curva, por exemplo, a inclinação ou um ponto 

qualquer situado nela. É creditado a Leibiniz e Newton o desenvolvimento do calculo moderno, em particular o 

desenvolvimento da Integral e da Regra do Produto. Demonstrou genialidade também nos campos da lei, religião, historia, 

lógica, metafísica e filosofia.  

9
 Bernoulli foi o primeiro matemático a desenvolver o calculo infinitesimal para alem do que fora feito por 

Newton e Leibniz aplicando-o a novos problemas. Publicou a primeira integração de uma equação diferencial, 

deu solução ao problema dos isoperímetros, que abriu caminho ao calculo das variações de Euler e Lagrange e 

estendeu suas principais aplicações ao calculo das probabilidades. É considerado o pai do cálculo exponencial. 

Foi professor de Matemática em Brasiléia, tendo sido importantíssima sua contribuição á geometria analítica, a 

teoria das probabilidades e ao cálculo de variações.   

10
 Leonhard Euler foi um grande matemático e físico suíço de língua alemã que passou a maior parte de sua vida 

na Russia e na Alemanha. Euler fez importantes descobertas em campos variados nos cálculos e grafos. Ele 

também fez muitas contribuições para a Matemática moderna no campo da terminologia e notação, em especial 

para as analises Matemáticas, como a noção de Função de uma Função Matemática. Alem disso ficou famoso 
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âmbito analítico, no seu conceito uma Função não se limita somente ao modo analítico, 

iniciando com o símbolo f(x). Leonhard Euler diferenciou as Funções contínuas e 

descontínuas, baseado na lei de regimento de cada Função. Função que se caracterizava como 

analítica deveria ser classificada por continua se de algum modo houvesse mudança em algum 

intervalo propriamente seria descontinua ou mista.  

Lagrange
11

 (1736-1813) também teve sua contribuição sobre a caracterização formal 

de Função. Mendes (1994, p.37) afirma que Lagrange caracteriza Função do seguinte modo: 

 

Chama-se Função de uma ou de várias quantidades a toda expressão de 

cálculo na qual essas quantidades entrem de alguma maneira, combinadas 

ou não com outras quantidades cujos valores são dados e invariáveis, 

enquanto que as quantidades da Função podem receber todos os valores 

possíveis. Assim, nas Funções são consideradas apenas as quantidades 

assumidas como variáveis e não as constantes que aparecem combinadas a 

elas 

 

 

Lagrange trás a tona a Função como uma combinação de diferentes operações, a qual 

se é calculada por meio de quantidades conhecidas a fim de encontrar representações de 

quantidades desconhecidas.  

Próximo ao término do século XVIII, afirma Sá et al (2003), o pensamento sobre 

Função precisou de esclarecimento e nesse momento se fortaleceu que as idéias sobre limite, 

diferenciabilidade e integrabilidade precisavam ser minuciosamente caracterizadas. Deste 

modo, Cauchy
12

 (1789-1857) no ano 1821 caracteriza Função por quantidades variáveis que 

                                                                                                                                                                                     
por seus trabalhos em mecânica, óptica, e astronomia. Euler é considerado um dos proeminentes matemáticos do 

século XVIII. Uma declaração atribuída a Pirre-Simon Laplace manifesta sobre Euler na sua influencia sobre a 

Matemática: “Leiam Euler, leiam Euler, ele é o mestre de todos nós” .Euler foi um dos maias prolíficos 

matemáticos, calcula-se que toda sua obra reunida seria entre 60 e 80 volumes. 

11
 Lagrange foi um matemático italiano. Aos dezesseis anos tornou-se professor de Matemática na Escola Real 

de Artilharia de Turim. Desde o começo foi um analista, nunca um geômetra, o que pode ser observado em 

Méchanique Analytique (Mecânica Analítica), sua obra prima, projetada aos 19 anos, mas só publicada em Paris 

em 1788, quando Langrange tinha cinqüenta e dois anos. “Nenhum diagrama (desenho) será visto neste 

trabalho”, diz ele na abertura de seu livro, e acrescenta que “a ciência mecânica pode ser considerada como a 

geometria de um com quatro dimensões – três coordenadas cartesianas e um tempo-coordeanda, suficientes para 

localizar uma partícula móvel tanto no espaço quanto no tempo”.  

12
 Cauchy foi um matemático francês. O primeiro avanço na Matemática moderna por ele produzido foi 

introdução do rigor na análise Matemática. O segundo foi no lado oposto- combinatorial. Partindo do ponto 

central do método de Lagrange, teoria das equações, Cauchy tornou-a abstrata e começou a sistemática criação 

da teoria dos grupos. Não se interessando pela eventual aplicação do que criava, ele desenvolveu para si mesmo 

um sistema abstrato. Foi um dos fundadores da teoria de grupos finitos. Em analise infinitesimal, criou a noção 
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se relacionam entre elas de maneira que, conhecendo-se o valor de uma, conheceremos o 

valor das seguintes, e os outros valores expostos através da variável independente se tornam 

Funções dessa variável.  

Dessa forma, resumidamente falando, tivemos a formalização da ideia de Função. 

Hoje, suas aplicações variam entre as mais diversas áreas de aplicação e muitos campos de 

estudos tem se favorecido com análises de situações que possuem a interpretação de algum 

conceito ligado a Função. O Trabalho de Dorigo (2006), Sá et al. (2003), Costa (2004), entre 

outros autores, é bastante rico e interessante para dar base ao professor saber explicar aos 

alunos a origem do termo matemático “Função”. Nossa contribuição, acrescentar um breve 

histórico dos matemáticos envolvidos nessa linha de tempo, pode ter como ponto positivo, 

maiores informações aos alunos, de mentes que fizeram a diferença na área da Matemática, 

com ideias, estudos e contribuições para a humanidade. 

Hoje, o conteúdo de Função é sugerido pelos documentos oficiais de Educação do 

Brasil, a exemplo, os PCNs e os PCN+EM, como um assunto relevante e com especificidades 

de abordagem. Pensando nisso, achamos que seria relevante expor alguns trechos dos 

referidos documentos, sugerindo possibilidades de efetivação de suas propostas através de 

questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
moderna de continuidade para as Funções de variável real ou complexa. Mostrou a importância da convergência 

das series inteiras, ás quais seu nome esta ligado. Definiu precisamente as noções de limite e integral definida, 

transformando-as em notável instrumento para o estudo das Funções complexas. Sua abordagem da teoria das 

equações diferencias inovadora, demonstrou a existência de unicidades das soluções, quando definidas as 

condições de contorno. Exerceu grande influencia sobre a física de então, ao ser o primeiro a formular as bases 

Matemáticas das propriedades do éter, o fluido hipotético que serviria como meio de propagação da luz. 
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4.0 – Os Parâmetros Curriculares e o ensino das Funções 

 

Esse capítulo abordará alguns trechos que tratam do conteúdo de Função nos PCNs ou 

PCN+EM além de sugestões de questões e possíveis diálogos que possam existir entre o professor 

e a turma, ao tratar essas questões. Para elaboração dessa parte de nosso trabalho, além dos 

documentos oficiais supracitados, Backes (2009) foi uma importante fonte bibliográfica, por já ter 

sugerido cem questões para o ensino de Função.  

Dessa forma, achamos que seria pertinente expor alguns trechos dos documentos oficiais 

de educação do Brasil, a início e baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCN+EM; BRASIL, 1999), podemos dizer que a Matemática vai além de formalização ou 

instrumentalização, se caracteriza como ciência, com especificidades próprias, ressaltando a 

importância para que os estudantes compreendam definições, conceitos, demonstrações com 

intuito de adquirir novos conceitos e procedimentos a partir dos já incorporados a fim de 

esclarecê-los e instituí-los, enfatizando a importância dessas técnicas.     

Como estamos tratando do ensino de Funções de modo específico, então recorremos 

ao documento que diz:  

 

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 (BRASIL, 1999; p.44).  

 

O documento só reforça ainda mais a importância do estudo do conteúdo de Funções e 

suas aplicações em outras áreas. Defendemos que o aluno deve estar a par dessa informação para 

que ele não isole os conhecimentos matemáticos de aplicações úteis e necessárias no dia a dia. 

Complementado este documento em 2002, o mesmo ministério publica o PCN+EM: Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Sobre isso lemos que:  

 

Nesta proposta, competências e conhecimentos são desenvolvidos em conjuntos e 

se reforçam reciprocamente. Aprender Matemática de uma forma contextualizada, 

integrada e relacionada a outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de 

competências e habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que 

instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para 
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compreender e interpretar situações, para se apropriar de linguagens específicas, 

argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar decisões, generalizar 

e para muitas outras ações necessárias à sua formação (BRASIL, 2002).  

 

 

Notamos que é importante evidenciar detalhes descritos por este documento com 

relação ao estudo das Funções, indicando a importância dessas competências na área da 

Matemática, esclarecendo o que se requer do estudante em cada competência. Um ponto 

interessante tratado nos PCN+EM refere-se à análise relativa ao ensino de Funções 

evidenciando que este estudo “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” (p.121). Desta maneira, o destaque do estudo 

de diferentes Funções deve partir do estudo da caracterização de Função e suas propriedades 

no campo das operações, na leitura de gráficos e suas aplicações.  

Mais uma vez, nos focamos na importância da Matemática como elemento que auxilia a 

tomada de decisão de um sujeito baseado em análises. É importante que os alunos saibam que 

essa é uma característica que deve ser explorada por eles, e que, especificamente no conteúdo de 

Função, isso pode ser adquirido através de análises de gráficos, situações problemas e relações 

possíveis de serem construídas entre um objeto (seja físico, social, material, comportamental, 

entre outros) e observações dele. 

O documento ainda afirma que a principio são estudados os números reais, conjuntos e 

operações, para em seguida estudar relações e só então identificar Funções como casos específicos 

de seus conceitos e aplicações. Mas que tudo é deixado de lado, assim que se conhece a definição 

de Função, porque o estudo da definição possui mais rigor matemático e sendo assim, consegue 

contemplar além dos assuntos já mencionados e, portanto é dispensável os conceitos mais 

simples, as idéias mais intuitivas e a leitura de Função de uma forma menos formal.  

Acreditamos que uma forma de se preencher essas lacunas é apresentar o conteúdo de 

Funções a partir de situações problemas que relacionados à sua definição pode-se estudar a 

álgebra e os gráficos pertinentes de Função. Ainda com os PCN+EM podemos entender que os 

estudos de Função, em sua formalidade, devem ocorrer de forma clara e objetiva. (BRASIL, 2002; 

p. 121).  

Na íntegra destacamos o que poderia vir a ser uma alternativa metodológica para o 

professor relativo às aplicações e diversidade de situações que podem envolver Funções e estão 

expressas no documento já mencionado: 
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“Os problemas de aplicação não devem ser deixados para o final desse estudo, mas 

deve 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. As Funções exponenciais e logarítmicas, por exemplo, são usadas para 

descrever a variação de duas grandezas em que o crescimento da variável 

independente é muito rápido, sendo aplicada em áreas do conhecimento como 

Matemática financeira, crescimento de populações, intensidade sonora, pH de 

substâncias e outras. A resolução de equações logarítmicas e exponenciais e o estudo 

das propriedades de características e mantissas podem ter sua ênfase diminuída e, até 

mesmo, podem ser suprimidas”. (BRASIL, 2002; p. 121).  

 

 

Defendemos que o professor deve ter uma postura como a descrita no documento, que 

saiba mesclar teoria e aplicações da teoria em situações próximas a realidade, e que isso é uma 

alternativa metodológica interessante para o cenário escolar. Há pouco tempo foi exposto pelo 

Ministério da Educação (MEC) um novo documento que trata da aproximação professor e escola 

na reflexão da atividade docente. O documento (OCEM) Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio nos mostra várias situações que contribui para a reflexão da prática docente e de diferentes 

pontos de vista referentes à educação Matemática básica. Baseado no documento, alunos que 

estão terminando o Ensino Médio, deveriam entender e aplicar a Matemática na resolução de 

problemas presentes no cotidiano, além de utilizá-la para descrever situações de diferentes áreas 

do conhecimento, percebam que a Matemática é uma área de estudo que possui especificidades 

próprias, pode se construir a partir de demonstrações e teoremas, entendam também a importância 

social e histórica da Matemática e na ampliação do conhecimento cientifico e tecnológico 

(BRASIL, 2006; p. 69). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares do Ensino Médio se 

distinguem quanto aos blocos de assuntos pertinentes ao Ensino Médio. Os estudos relacionados a 

Funções são destacados em um bloco especifico. Isto porque nas Orientações Curriculares do 

Ensino Médio os assuntos distribuídos estão em quatro blocos, que seguem: Números e 

operações; Funções; Geometria; Análise de dados e probabilidade. A separação em blocos não 

significa dizer que os assuntos devem ser estudos separadamente, mas sim que os assuntos, a 

medida do possível, devem ser trabalhados de forma conjunta entre eles.  

Achamos interessante a forma como sugere o OCEM ao que se refere a iniciação da 

exploração do estudo de Funções. Para eles uma forma alternativa seria que o assunto de Função 
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começasse “com uma exploração qualitativa das relações entre duas grandezas em diferentes 

situações: idade e altura; área do círculo e raio; tempo e distância percorrida; tempo e crescimento 

populacional; tempo e amplitude de movimento de um pêndulo, entre outras” (BRASIL, p. 72).  

Entendemos que a sugestão das OCEM é que o aluno vivencie de diversas formas e em 

distintas áreas do conhecimento este tema. Especificamente para o estudo de Função quadrática, 

poderíamos dizer que o documento supracitado refere-se:  

 

“O estudo da Função quadrática pode ser motivado via problemas de aplicação, em 

que é preciso encontrar certo ponto de máximo (clássicos problemas de 

determinação de área máxima). O estudo dessa Função – posição do gráfico, 

coordenadas do ponto de máximo/mínimo, zeros da Função – deve ser realizado de 

forma que o aluno consiga estabelecer as relações entre o ”aspecto” do gráfico e os 

coe. cientes de sua expressão algébrica, evitando-se a memorização de regras. O 

trabalho com a forma fatorada (f(x) = a. (x - m)
2 

+ n) pode ser um auxiliar 

importante nessa compreensão. Nesse estudo, também é pertinente deduzir a 

fórmula que calcula os zeros da Função quadrática (a fórmula de Baskara) e a 

identificação do gráfico da Função quadrática com a curva parábola, entendida esta 

como o lugar geométrico dos pontos do plano que são eqüidistantes de um ponto 

fixo (o foco) e de uma reta (a diretriz)”. (p.73)  

 

Nas Funções exponenciais achamos que uma boa abordagem pudesse ser iniciada com 

problemas que envolvam situações lineares de crescimento, e só então avançar para o estudo 

Função exponencial (f(x) = a
x

). Segundo os PCN+EM, é conveniente “discutir as 

características desses dois modelos, pois enquanto o primeiro garante um crescimento à taxa 

constante, o segundo apresenta uma taxa de variação que depende do valor da Função em 

cada instante” (BRASIL, 2002, p.74). Destaca também: 

Defendemos que situações reais de crescimento populacional podem ilustrar de uma 

forma muito positiva o modelo exponencial. Dentre as aplicações da Matemática, tem 

abordagens interessantes como, por exemplo, abordar tópicos de Matemática Financeira como 

um assunto a ser tratado quando se fala do estudo da Função exponencial (juros e correção 

monetária fazem uso desse modelo). Nos problemas de aplicação em geral, é preciso resolver 

uma equação exponencial, e isso pede o uso da Função inversa – a Função logaritmo. O 

trabalho de resolver equações exponenciais é pertinente quando associado a algum problema 

de aplicação em outras áreas de conhecimento, como Química, Biologia, Matemática 

Financeira, etc. Os documentos abordam, e concordamos com ele, que procedimentos de 

resolução de equações, sem que haja um propósito maior, devem ser evitados.  
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Para terminar com o estudo de Funções, as OCEM faz uma referência as progressões e 

afirma que:  

...as progressões aritmética e geométrica podem ser definidas como, 

respectivamente, Funções afim e exponencial, em que o domínio é o conjunto dos 

números naturais. Não devem ser tratadas como um tópico independente, em que o 

aluno não as reconhece como Funções já estudadas. Devem-se evitar as exaustivas 

coletâneas de cálculos que fazem simples uso de fórmulas (“determine a soma...”, 

“calcule o quinto termo...”). (BRASIL, 2006; p75)  

 

 Exposto tais argumentos, gostaríamos de sugerir questões que envolvem conexões 

com o conteúdo de Funções, e que podem subsidiar o professor para debater, elucidar ou 

dialogar com os alunos sobre temas transversais ou outros pontos ligados a formação humana, 

cidadã ou ética. Não queremos dar um roteiro de atividades, desejamos apenas ilustrar a 

possibilidade desse evento e incentivar pesquisas futuras envolvendo a efetivação de nossa 

proposta de modo planejado. 

 Iremos abordar algumas questões e tentar conectar a elas possibilidades de diálogos 

que o professor possa construir com a turma, a respeito da cidadania ou temas transversais 

que podem ser explorados. Para nós, os temas transversais são de grande importância, pois 

enxergamos a Escola como um ambiente que deve favorecer a formação cidadã. Também é de 

nossa opinião, que o professor é um agente importante nesse processo, pois ele pode mediar 

informações e auxiliar o tratamento delas, por um olhar mais detalhado, através de sua área de 

estudo. Para nós, os temas transversais não devem ser escanteados e sempre que possível, o 

professor deveria dedicar algum tempo de sua aula, para debater, pensar e dialogar com a 

turma sobre situações que são importantes para um cidadão de bem, e esses fatores podem ser 

facilmente trabalhos, com todos os eixos dos temas transversais, mas especialmente, para a 

nossa primeira sugestão de questão, gostaríamos de focar em Saúde. 

 Para começar, poderíamos iniciar com a seguinte questão: 

Questão 1
13

- Na clínica odontológica A, um aparelho ortodôntico custa R$ 380,00 

mais uma taxa mensal de manutenção de 20 reais. Na clínica odontológica B, o mesmo 

aparelho custa R$ 250,00 porém a taxa de manutenção é de 50 reais por mês. Qual das duas 

opções é mais vantajosa? 

                                                           
13

 Disponível em pibid.mat.ufrgs.br/2009.../TCC_Problemas_Funcoes_BACKES.pdf acesso 2/04/2012 
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 Sugerimos que o professor, após trabalhar essa questão, exponha aos alunos a atenção 

com o cuidado dos dentes, fale sobre as cáries, o bruxismo, tártaros, gengivite, enfim, aborde 

sobre a saúde bucal de modo geral. Esse momento pode trazer ao aluno um espaço de debate 

que talvez, em outras disciplinas do currículo escolar, não seja possível ou bem aproveitado. 

 Outra questão ligada à saúde pode ser a que segue: 

 Questão 2 – Uma criança anêmica pesava 8,3 kg. Iniciou um tratamento médico que fez 

com que engordasse 150 g por semana durante 4 meses. Quantos kg pesava ao término da 15ª 

semana de tratamento? 

 

Figura 1 – Questão envolvendo saúde 

Fonte: famanet.br/Ambientes/adm/PDF/md_luiz_antonio2.pdf 

  

Percebemos como a Matemática esta intimamente ligada nos distintos assuntos da escola ou 

da Universidade. Portanto é mais simples fazer uma ligação da Matemática com outras áreas como 

odontologia, nutrição, saúde corporal, assistência médica, possibilitando a discussão de temas relativos 

a saúde. Segundo Tones (1987) podemos viver melhor quando nos dispomos a mudar nossos hábitos 

com respeito a atitudes que prejudicam nossa saúde, para isso, a prevenção de doenças por meio de 

alternativas saudáveis é uma saída. Para a Organização Mundial da Saúde (1986) a saúde é o fator 

principal que direciona o crescimento da sociedade, da economia e do cidadão, contribuído para a 

qualidade de vida. Portanto, buscar questões que auxiliem em reflexões, leituras, e interpretações 

relacionados a este assunto é uma forma de contribuir para uma aprendizagem significativa dos 

alunos. Através de discussões com professores de outra área ou por meio da investigação é possível 

fazer uma conexão entre a Matemática e a engenharia, biologia e economia como mostram o exemplo 

abaixo:    
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 Questão 3 - Fenômenos cíclicos estudados nas mais diferentes áreas, como na 

Engenharia (oscilações), na Biologia (batimentos cardíacos, respiração), na Economia 

(variação sazonais), quando modelados matematicamente originam Funções periódicas, entre 

as quais as Funções definidas por f(x) = sen(x) = cos(x), cujo período é 2π. Assim, se x1, x2, 

..., x100 são os 100 primeiros termos de uma progressão aritmética de razão 
3


 cujo primeiro 

termo é 
3


, então o valor de cós(x1 + x2 + ... + x100) é igual a: 

 

 

Figura 2 – Questão envolvendo Funções Trigonométricas e Progressões. 

Fonte: www.dominantes.com.br/files/Binomio_PA_PG.pdf 

 

O que levou a selecionarmos essas questões foi à possibilidade de, no nosso olhar, 

relacionar o tema abordado pelo enunciado da questão, com fatores que poderiam ser 

interessantes para a turma e possibilitassem ao professor criar uma conexão com os assuntos 

transversais. E quando falamos de Função, por sua grande repercussão em várias áreas do 

conhecimento, esse conteúdo requer uma atenção especial em seu aprendizado. As Funções 

estão presentes no cotidiano dos estudantes das mais variadas formas, desde os primeiros anos 

de estudo, mesmo que de forma implícita. Nos anos inicias esse estudo ocorre de maneira 

simplificada sem muita formalidade. A partir do Ensino Fundamental o estudo de Funções 

torna-se mais sistemático e requer, no entanto, organização e caracterização própria. A partir 

desse nível, quase sempre este assunto é iniciado pelo ensino de Função polinomial do 

primeiro grau, no entanto precisam ser aperfeiçoados a cada fase de ensino para que os alunos 

possam ampliar seu aprendizado sobre este tema. A questão sugerida acima trata de Funções 

trigonométricas e pode ser explorado com outro conteúdo matemático, que no caso, são as 

progressões. 

http://www.dominantes.com.br/files/Binomio_PA_PG.pdf
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Desta forma, acreditamos que os estudantes visualizarão o quanto a Matemática pode se 

relacionar com outras áreas do conhecimento e como ela pode ajudar os profissionais que a conhecem 

melhor. Instigamos os professores que procurem além dessas, outras questões que relacionam a 

Matemática com outros campos da ciência, e outras profissões, não só para contextualizar, mas 

também destacar a importância da Matemática na solução de problemas dos diferentes campos da 

escola, da universidade e de profissões. Abaixo apresentamos outras questões que podem trabalhar 

outras áreas, tal como: 

 

Questão 4 - Três planos de telefonia celular são apresentados na tabela abaixo: 

Plano Custo fixo mensal Custo adicional por minuto 

A R$ 35,00 R$ 0,50 

B R$ 20,00 R$ 0,80 

C 0 R$ 1,20 

Tabela 1 – Planos de linhas Telefônicas 

a) Qual é o plano mais vantajoso para alguém que utilize 25 minutos por mês?  

b) A partir de quantos minutos de uso mensal o plano A é mais vantajoso que os outros dois?  

c) Discuta sobre a vantagem de um plano sobre o outro. 

Freitas (2002), baseados em estudos feitos com estudantes do primeiro ano do Ensino 

Médio de uma escola particular de São Paulo, analisa as características relacionadas às 

estratégias de resolução de equações do primeiro grau, focado em erro característico de 

conceito e modos de resolução destas equações fundamental no estudo de Funções. A 

observação minuciosa das estratégias corretas e incorretas de resolução mostrou uma grande 

dependência tradicional, quanto a técnicas ligadas a expressões do tipo “isolar o x”, “passar e 

mudar o sinal”. Achamos que o professor poderia introduzir a construção dos gráficos da 

Função para minimizar esses erros.  

Vale ressaltarmos que não temos a intenção de falar sobre geometricamente a 

potencialidade das Funções nessa nossa pesquisa, pois preferimos nos focar em sugestões de 

questões e debates que eles podem fomentar, entretanto achamos pertinente o 

desenvolvimento de pesquisas futuras que mesclam a Matemática algébrica, com a 
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geométrica e se possa, caso seja conveniente, debater sobre valores humanos ou formação 

cidadã com os alunos, como se dispõem nossa pesquisa. Como exemplo, a Questão 4 pode 

trabalhar assuntos ligados ao consumismo, após solucionar a questão, o professor poderia 

comentar sobre a necessidade de muitos adolescentes de, para se enturmarem, sentirem-se 

“obrigados” a trocar de celular regularmente.  

Outra questão que pode trabalhar o consumismo poderia estar ligada as Funções 

exponenciais, como seguem: 

Questão 5 
14

 –  

 

Figura 3 - Questão sobre torpedos de celular 

Fonte: www.leaoxiii.com.br/downloads/Semanade0111a05111EM.pdf 

 

 Se comunicar através mensagens torpedos com a tecnologia que temos hoje se tornou 

comum entre as pessoas. Esta é uma forma de propagação da informação. Cremos este 

problema possa incentivar o estudante a refletir e procurar solucioná-lo, principalmente se 

eles forem estudadas em conjunto, pode-se até motivar um diálogo acerca sites de 

comunicação, planos de operadoras de celulares, redes sociais, etc. Para Dertouzos (1997, p. 

106), o indivíduo está sempre em mudança e essas mudanças ocorrem na velocidade da luz 

por meio da transmissão de dados, na utilização de satélites, na inovação da telefonia, na 

disseminação da informática na maior parte dos campos de produção e dos serviços e na 

atomização dos computadores e sua ligação em redes á nível planetário.                                                                                             

 Sugerimos ser importante a busca pelo início desses acontecimentos para que os 

alunos possam compreender como tudo surgiu, além de conhecer os personagens que 

                                                           
14

 A fim de divulgar um evento para jovens, o grupo responsável pela organização resolveu utilizar torpedos-

mensagens pelo celular.Para isso, no primeiro dia, enviou mensagens para 3 jovens e cada um deveria 

retransmiti-lo, no dia seguinte, a outros 3 e assim por diante. Determine quantas mensagens deverão ser enviadas 

no quinto dia e o número total de mensagens enviadas até o sexto dia. 
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contribuíram com essa transformação tecnológica. Apresentamos outras questões que podem 

trabalhar esse contexto do consumismo e tenha potencial de, em nossa opinião, deixar o aluno 

ativamente envolvido com a resolução: 

 

Questão 6 - Augusto, certo dia, fez compras em 5 lojas. Em cada loja, gastou metade 

do que possuía e pagou na saída, R$ 2,00 de estacionamento. Se após toda essa atividade 

ainda ficou com R$ 20,00, que quantia ele tinha inicialmente? (LIMA, 1996) 

 

Questão 7 - No dia 18 dezembro, um cliente de uma loja ao pagar uma prestação de R$ 

120,00, com vencimento no dia 03 de dezembro, foi informado que, por razão do atraso, o 

valor a ser pago deveria ser acrescido de 2% de multa sobre o valor da prestação e mais R$ 

0,17 por dia de atraso. Qual o valor final da prestação a ser paga pelo cliente? (FAETEC, s/d) 

 

Questão 8 - Uma loja está fazendo uma promoção na venda de balas: “Compre x balas 

e ganhe x% de desconto”. A promoção é válida para a compra de até 60 balas, caso em que é 

concedido o desconto máximo de 60%. Alfredo, Beatriz, Carlos e Daniel compraram 10, 15, 

30 e 45 balas, respectivamente. Qual deles poderia ter comprado mais balas e gasto a mesma 

quantia, se empregassem melhor seus conhecimentos de Matemática? (LIMA, 1996) 

 

Questão 9 – Os 25 DVDs de uma coleção estão alinhados em ordem crescente de 

preço. Além disso, o preço de todos os DVD, a partir de segundo, é superior em 2,00 ao preço 

do DVD que o antecede. Se o DVD mais caro custou sete vezes o preço do mais barato, 

quanto custou a coleção inteira? 
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Figura 4 – Questão sobre DVDs 

Fonte: www.dominantes.com.br/files/Binomio_PA_PG.pdf 

 

 Na ocasião o professor pode comentar sobre o consumo exagerado, e o que pode 

acontecer com as pessoas que compram e vendem produtos piratas. Segundo Strehlau (2005, 

p.19) o assunto é conveniente, porque “a posição de um individuo na estrutura social se 

expressa através do seu consumo”, neste ponto de vista a obtenção de produtos piratas 

aproxima o consumidor da aura simbólica de distinção que os produtos de luxo prometem. 

 Strehlau (2005) diz ainda, que os grupos econômicos com menor renda buscam copiar 

este modelo de consumo adquirindo bens piratas que imitem os verdadeiros. Desta forma, 

alem de ir contra a lei a pirataria, demonstra a maneira de como o individuo se comporta 

perante o consumo, e interage na dimensão do desejo, se satisfaz como atuante de uma classe 

que não deve se restringir a poucos indivíduos, e sim a todos, numa aquisição honesta. 

Lipovestky (2005) colabora com este ponto de vista quando fala que poucas pessoas vivem 

com o desejo da adquirir o “estritamente” necessário. Isto está relacionado com a grande 

valorização do consumo, do bem-estar, e do lazer que estão ligados a aquisição de bens 

“supérfluos”. Por isso, é interessante compreender que essas qualidades decorrem assuntos 

culturais, costumes e classe social.   

 Este assunto se faz necessário principalmente se o professor propuser aos alunos 

pesquisas e projetos, como montar uma tabela de gastos, investigarem quais os produtos que 

os estudantes mais gostam, investigarem assuntos políticos relacionados a distribuição de 

renda, dialogar a cerca da pirataria, etc. Acreditamos que estes temas podem contribuir para 

uma reflexão mais ampla dos alunos sobre questões atuais.   
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 Reforçamos que para a escolha dessas questões, tivemos como critério, a possibilidade 

de diálogo abordando uma determinada temática. Excluímos de nossas sugestões, as questões 

que tratavam apenas da aplicação da fórmula ou que possuíam uma conexão muito distante da 

possibilidade da realidade do aluno com o texto da questão. 

 Outro tipo de questão que podemos abordar abrindo espaço para diálogos temáticos é 

a que segue abaixo:  

Questão 10 - Dois homens saem numa caminhada, do mesmo ponto, ao mesmo tempo, 

por caminhos retos perpendiculares um ao outro. Um anda 2 quilômetros por hora e o outro 3 

quilômetros por hora. Expresse a distância entre eles como Função do tempo. (Doering, 2007) 

 Essa questão também poderia estar ligada a prática de exercícios físicos e o benefício 

deles com a saúde, como a questão que elencada a seguir: 

Questão 11 –  

 

Figura 5 – Questão sobre Caminhada 

Fonte: www.curso-objetivo.br/vestibular/E_UNESP2005_2_2dia.pdf 

 

Questões ligadas a prática de exercícios físicos podem ser facilmente ganchos para se 

trazer a tona diálogos sobre esportes, como a questão que segue:  

 Questão 12 - Um campeonato é disputado em 2 turnos, cada clube jogando duas vezes 

com cada um dos outros. O total de partidas é 306. Quantos clubes estão no campeonato? 

(Lima, 2001). 

  Pelo clima de Copa do Mundo (2014) e dos Jogos Olímpicos (2016) que o 

Brasil irá assediar, acreditamos que o assunto esportivo, possa ser um ponto importante para o 

aluno, já que, esta ligado ao seu cotidiano direta ou indiretamente  
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 Questão 13 
15

–  

 

Figura 6 – Questão sobre Olimpíada 

Fonte: www.crescimento.com.br/prova%20de%20Matemática%20de.pdf 

 

Seria interessante trabalhar com os alunos a ética no esporte, desta forma propomos a busca de 

um diálogo, a cerca dos anabolizantes, dos exames antidopings, do grande valor dos esportistas, que 

aderem ao fairplay
16

. Diferentes temas podem ser abordados neste âmbito, como investigação da vida 

dos esportistas, conhecerem os rigores referentes aos treinamentos, propor jogos nas escolas que 

possibilitem ao aluno perceber alem da competição a Matemática que existes por trás dos jogos. Pode-

se mostrar ainda o respeito pelo oponente, discutir sobre frustração e derrota, além de outros assuntos 

pertinentes a esse modo de dialogo disciplinar que contribuem essencialmente para formação humana.   

 Segundo Brotto (1999) trabalhar o jogo, pode ir além do ensino de simples gestos, técnicas, 

táticas, entre outras potencialidades específicas. Nos dias atuais, a discussão da temática precisa 

mobilizar e melhorar as “habilidades humanas essenciais”. Gonçalves (1999) propõe que tanto o jogo 

individual ou de grupo, é uma forma de competição, que possui regras.  

                                                           
15 Maurrem Maggi foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica de ouro na modalidade solto em 

distância. Em um treino, no qual saltou n vezes, a atleta obteve o seguinte desempenho: -todos os saltos de 

ordem ímpar foram válidos e os de marca par inválidos; - o primeiro salto atingiu a marca de 7,04 m, o terceiro a 

marca de 7,07 m, e assim sucessivamente cada salto válido aumentou sua medida em 3 cm; - o último salto foi 

de ordem ímpar e atingiu a marca de 7,22 m. Calcule o valor de n. 

16
 Significa Jogo Limpo, refere-se ao atleta que não pratica antijogo, como faltas propositais. 
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A aparência da competição é essencial quando causa satisfação. A Seguir, apresentamos mais 

duas questões que podem tratar de Função e propiciar diálogos envolvendo esse contexto.  

Questão 14 - Quanto tempo levará e que distância terá que percorrer um ciclista, com 

velocidade de 8km/h, para alcançar um outro que partiu há 3 horas com velocidade de 3km/h? (Hariki 

e Onaga, 1979) 

 Questão 15 17- QUESTÃO DE MARATONA (3). 

 

Figura 7 – Questão sobre atletismo 

Fonte: levantacreuzavestibular.wordpress.com/ufpb08-1ª-serie-questao 

 Outro tipo de diálogo que pode existir entre o professor e sua turma refere-se ao 

trânsito, esse diálogo poderia eclodir após um trabalho com a turma, de questões envolvendo 

carros, como a questão que segue:  

 Questão 16 - Dois carros partem, ao mesmo tempo, em movimento retilíneo uniforme, 

de duas cidades A e B. O carro que parte de A para B tem velocidade de 75km/h e o outro que 

vai de B para A anda a 80km/h. Sabendo que a distância entre A e B é 300 km determine a 

que distância de A ocorre o encontro. (Adaptado de Hariki e Onaga, 1979) 

 Assim como a questão 16, é possível envolver abordagens sobre trânsito também com 

a próxima questão; 

 Questão 17 - Um carro sai de A para B e outro de B para A, simultaneamente, em 

linha reta, com velocidades constantes e se cruzam em um ponto situado 720 metros do ponto 

de partida mais próximo. Completada a viagem, cada um deles pára por 10 min. e regressa, 

                                                           
17

 Um maratonista percorreu um total de 155 km, em cinco dias de treino. Considerando que, a partir do segundo 

dia, o percurso diário foi o dobro do dia anterior, conclui-se que, nos três primeiros dias desse treinamento, o 

total percorrido foi: 

 



44 
 

com mesma velocidade da ida. Na volta, cruzam-se em um ponto situado a 400 metros do 

outro ponto de partida. Qual a distância de A até B? (Lima, 1996) 

 Por acontecer várias mortes no transito Brasileiro, este é um assunto pertinente de estudo. 

Mesmo com a obrigatoriedade da educação no transito, a um grande contingente de acidentes. Cremos 

que estudar assuntos relacionados a este tema possibilite para o professor um dialogo sobre a 

conscientização no transito, fortalecendo no estudante o seu papel de cidadão e ético nesse âmbito. 

Neste sentido propõe Araújo (1977) que:    

 

A educação para o trânsito, como proposta disciplinar despontou 

vislumbrando formas de se reduzir a violência no trânsito e 

consequentemente os reflexos acarretados pelo, cada vez mais crescente, 

número de acidentes  

 

 Questão como a utilização e manutenção do cinto de segurança, baseado no ponto de vista 

educacional da fala de Araújo (1977) podem possibilitar a conexão com outras disciplinas, alem de 

discutir sobre a idade mínima para se tirar a carteira de motorista, o risco que se corre quando se 

ultrapassa os limites de velocidade, como são aplicadas as multas, a taxa de juros aderidos a ela, com 

se procede a aplicação de ponto na carteira de habilitação, etc. Outras questões possíveis de 

possibilitar ao professor dialogar sobre segurança no trânsito, após trabalhar um exercício com 

elementos ligados a veículos podem ser contempladas abaixo: 

Questão 18 - Numa rodovia, um carro mantém uma velocidade constante, acima do 

permitido de 80 km/h, em 10 km/h. Pergunta-se: 

a) O que é dado em Função do que?  

 b) Construa uma tabela que indique a correspondência entre a quantidade de horas (de  

1 até 5 horas) e a distância percorrida.  

c) Qual é a regra que associa o número de horas e a distância percorrida?  

d) Nesse caso, se o carro percorreu 225 km, quantas horas ele gastou?  

e) Se a viagem durasse 6 horas, quantos quilômetros seriam percorridos? 

 Questão 19 - Um carro acelera do repouso até a velocidade de 8K, em km/h, durante 

K/5 minutos. Ele continua com essa velocidade constante por K minutos. Em seguida, 
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desacelera uniformemente e leva outros K/5 minutos até parar, tendo viajado (K – 1) 

quilômetros. Essa viagem durou um número inteiro em minutos. Quantos? (Resolução, 2008) 

 Com base no pensamento de Freire (1984, p.4) o procedimento de aquisição do conhecimento 

pode ser caracterizado como:  

  

Uma atividade complexa, onde o indivíduo deverá não só decifrar e 

decodificar a escrita, mas também realizar uma interpretação de leitura do 

mundo. Entende-se por leitura de mundo, o modo de pensar, ou seja, a 

visão que a pessoa possui da realidade. Por este motivo é necessário 

trabalhar com diversos tipos de texto em sala de aula. 

 

 Desta forma cremos que a questão é conveniente, da maneira que propomos para Rodrigues 

(2007) a atenção para escolha de métodos educativos, pode ser constatada ao fim da década de 60. Por 

meio da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONATRAN) da começo e direcionamento 

para a Semana Nacional de Transito e encaminha o desenvolvimento da campanha que busca atingir a 

as pessoas, por meio da forte divulgação e aquisição da parte das pessoas sobre características legais 

da sistemática do transito.      

 Com isso constata-se, que durante vários anos, a uma preocupação em se educar para um 

trânsito mais seguro e civilizado. Assim, nossas propostas são recorrentes ao campo escolar dos dias 

de hoje.   

Com isso, cremos que dialogar sobre esses assuntos, contribua para o conteúdo de Funções 

numa perspectiva de contextualização de temas como consumo, ética, educação ambiental, esportes, 

etc, podendo favorecer um aprendizado mas significativo para o estudante. Temos consciência de que 

certas questões são falsas contextualizações, mesmo assim, acreditamos que elas possam ser mais úteis 

que questões repetitivas e mecânicas. Falamos assim, porque acreditamos que através do 

planejamento, o educador passa complementa o enunciado de questões que representam falsa 

contextualização e convertê-las em questões contextualizadas, como propomos em varias questões ao 

longo da nossa pesquisa.  

A aquisição de nossas propostas pode contribuir para outros estudos, e aprofundamento 

referentes a contextualização Matemática. 
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Considerações Finais. 

  Ao revermos nosso objetivo geral, e fundamentado nas teorias já estudadas, chegamos a 

conclusão, que nossas propostas são convenientes e podem ser proveitosas na busca por novas 

pesquisas posteriores que buscam efetivar nossas sugestões. A vivência em estagio nos favoreceu 

entender a necessidade de se planejar a aula, e compreendemos que é possível mobilizar os estudantes 

para realização de uma aula participativa e significativa na disciplina de Matemática indo além dos 

números e de regras. Baseamo-nos no lema de que o papel da escola é providenciar a formação de 

indivíduos íntegros, éticos, e civilizados. Desta forma, as contribuições que obtivemos a cerca de 

eventuais apresentações das questões propostas por nós são convenientes, principalmente no âmbito 

do ético e cidadão dos indivíduos. Insatisfatoriamente, a formação disciplinar e o corte cartesiano no 

sistema educacional sobre as disciplinas enfraquecem a constituição de uma visão analítica sobre as 

posturas humanas, e mais mecânico e memorativo no que se refere a elementos conteudistas  

Mudar com essa concepção de ensino requer mobilização de vários setores que constitui as 

modalidades de educação da atualidade, no entanto para o educador, a transformação pode ocorrer a 

qualquer instante, quando o mesmo se sentir preparado para se concentrar mais na focalização da 

contextualização do que no conteúdo programático, buscando iniciar, de um ponto de vista mais 

analítico, aquilo que realmente poderia ser sua contribuição para os cursistas. 

 Portanto, chegamos a conclusão que nossa pesquisa pode, instigar nos educadores, uma 

provável ampliação de conexão dos temas abordados na Matemática com recursos para reflexão de 

transformação humana, colaborando positivamente ao âmbito cientifico, por abrir outros horizontes de 

pesquisas, referentes às nossas propostas.   
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ANEXO A 

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. 

BAÍA DA TRAIÇÃO- PB 

2011 

  

1. Identificação da escola 

1.1 Nome: E.E.F.M. Matias Freire 

1.2 Endereço: Rua Matias Freire 

1.3 Cidade: Baía da Traição 

2. Identificando a turma do Ensino Médio 

2.1 Ano: 1°  

2.2 Turno: tarde 

2.3 Nome do professor titular: Ariana Costa Silva 

2.4 Horário da disciplina Matemática nessa turma: A 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

         

          

          

15:15-16:00 h 15:15-16:00 h       

16:00-16:45 h 16:00-16:45 h       
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2.5 Horário da disciplina Matemática nessa turma: B 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

         

14:15-15:00 h 14:15-15:00 h   14:15-15:00 h   

      15:00-16:00 h   

          

          

2.6 Período da intervenção (data): 

Início: 17 de outubro 2011      Fim: 8 de novembro 2011 

  

3. Conteúdo(s) a ser(em) abordado(s) 

Função Quadrática ou Função polinomial do 2° grau. 

 Introdução; 

 Definição; 

 Valor da Função em um ponto; 

 Gráfico da Função; 

 Zeros da Função; 

 A parábola e suas intersecções com os eixos; 

 Problemas com máximos e mínimos. 

4. Procedimentos e os recursos metodológicos a serem utilizados 

O procedimento de ensino se dará através de atividades individuais e em grupo.Tais atividades serão 

aplicadas através da utilização do quadro; giz; apagador; material concreto (caixa de papel) que servirá 

como uma figura espacial (paralelepípedo, com dimensões 10; x + 1; x) para que os alunos calculem 
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sua área e encontrem como resultado uma Função quadrática para a partir daí começarmos o conteúdo 

de Função quadrática; xérox para facilitar o andamento das atividades; calculadora para agilizar no 

calculo das imagens (em um ponto) e raízes das Funções quadráticas; papel quadriculado para a 

construção de gráficos; jogo (bingo das Funções), para promover um aprendizado diferenciado do 

calculo das imagens (em um ponto) das Funções; jogo (enigma das Funções), que tem como objetivo 

que os alunos relacionem as Funções quadráticas apresentadas na forma gráfica e algébricas com as 

suas respectivas características, desenvolvam a linguagem Matemática própria as Funções e gráficos e 

aprimorem o raciocínio lógico- dedutivo. O jogo permite ainda que os alunos trabalhem habilidades de 

leitura e interpretação de gráficos, além de possibilitar o levantamento de hipóteses e a resolução de 

problemas a partir das relações estabelecidas entre as diferentes Funções e suas características, além 

do recurso da resolução de problemas a partir de problemas de máximos e mínimos de Funções 

quadráticas. Com o propositivo de trazer para a sala aula recursos e estratégias que buscam melhorar e 

dar um maior significado do aprendizado em Matemática. E também desenvolver no aluno algumas 

competências como: 

 Favorecimento da criatividade; 

 Desenvolvimento da busca de novas estratégias de solução de um problema; 

 Aprimoramento do pensamento; 

 Aperfeiçoar e potencializar o raciocínio lógico matemático; 

 Verificação de resultados e correção de erros, etc. 

  

5. A sistemática de avaliação das ações propostas 

 A avaliação ocorrerá de forma contínua ao longo do período de intervenção através de 

atividades individuais e em grupos ao final de cada dia/aula. Tendo como ponto de referência 

os conteúdos e objetivos da disciplina. Serão valorizados critérios como: pontualidade na 

entrega dos trabalhos, bem como assiduidade em sala de aula, além do respeito entre aluno-

aluno, aluno-professor. 

 




