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RESUMO 
 

 

A forma essencialmente formal, rigorosa, abstrata e dedutiva com que se apresenta a 

Matemática aos estudantes pode ser um dos fatores que geram uma baixa compreensão dessa 

matéria.  No intuito de buscar alternativas para essa situação ainda reinante no ensino de 

Matemática, nos baseamos na Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Ausubel, para 

buscar estratégias que possibilitem uma aprendizagem mais eficiente e efetiva. Levando-se 

em consideração que, para se atingir uma aprendizagem significativa, é necessário que um 

novo conhecimento se ancore em um conhecimento pré-existente na estrutura cognitiva do 

aprendiz, adotamos a tendência da História da Matemática aplicada ao Ensino como estratégia 

para o alcance dessa aprendizagem teorizada por Ausubel. Sob uma perspectiva evolucionista 

linear, a história do conceito de Funções atuou como guia para a elaboração de uma sequência 

didática potencialmente significativa que foi aplicada em uma turma de oitava série de uma 

escola pública. Tal como ocorreu no desenvolvimento epistemológico, a sequência didática 

abordou, inicialmente, conceitos que contribuíram para a formalização das Funções, como 

relações de dependência, representações tabulares, reconhecimento de regularidades, 

variáveis, representações gráficas, linguagem algébrica e representações analíticas para, 

finalmente culminar na formalização daquele conceito. Como forma de coleta de dados 

utilizamos as respostas das atividades feitas pelos estudantes e Mapas Conceituais elaborados 

pelos aprendizes durante e ao final da aplicação da sequência didática. Uma entrevista 

também foi realizada com os alunos com o intuito de compreender melhor os mapas 

conceituais construídos após a aplicação da sequência, que tinham por objetivo a resposta à 

questão “O que é Função?”. A análise dos mapas evidenciou a presença de ligações cruzadas, 

organizações hierárquicas e ligações que denotam implicações sistêmicas e estruturais, fortes 

indicativos de que a aprendizagem foi significativa.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Teoria da Aprendizagem Significativa; História da 

Matemática; Funções; Mapas Conceituais.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The essentially formal, rigorous, abstract and deductive way which Mathematics is showed to 

the students can be one of the factors which generate a low comprehension of this subject. 

Intending to search alternatives to this situation that still takes place in Mathematics teaching, 

we based on the Meaningful Learning Theory, from David Ausubel, to search strategies 

which makes possible a more efficient and effective learning. Knowing that it is necessary 

that a new concept has to use another pre existing knowledge in the learner cognitive structure 

as an anchor to achieve a meaningful learning, we used the tendency Mathematics History 

applied to the Teaching as a strategy to achieve this kind of learning theorized by Ausubel. 

Using a Linear Evolutionist perspective, the history of Function concept acted as a guide to 

elaborate a potentially meaningful activities sequence which was applied in an eighth degree 

class form a public school. As it occurred in the epistemological development, the activities 

sequence shows, initially, some concepts which offered contribution to the Functions 

formalization, as dependency relations, graphics representations, regularities recognizing, 

algebraic language and analytics representations to, finally, culminate in that concept 

formalization. As data collect way, we used the answers of the activities made by the students 

and Concept Maps elaborated by them during and after the activities sequence appliance. An 

interview was also made with the students in order get a better comprehension form the 

concept maps elaborated after the activities sequence appliance, which objective was to 

answer the question “What is Function?”. The concept maps analysis evidenced some crossed 

links, hierarchical organization and some links which show systemic and structural 

implications, strong evidences of a meaningful learning. 

 

Keywords: Mathematics Education; Meaningful Learning Theory; Mathematics History; 

Functions; Concept Maps. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 
 

 
 INTRODUÇÃO............................................................................................... 12 

 PARTE 1. Fundamentação Teórica............................................................. 15 

1 TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA..................................... 16 

2 MAPAS CONCEITUAIS................................................................................ 25 

2.1 Tipos de Mapas............................................................................................... 27 

3 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO METODOLOGIA DO ENSINO 
DE MATEMÁTICA........................................................................................ 

37 

4 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO CONCEITO DE FUNÇÃO....... 47 

4.1 Disposições iniciais......................................................................................... 47 

4.2 A emergência de um saber.............................................................................. 49 

4.3 As formas quantitativas de interpretação de mundo....................................... 51 

4.4 A sociedade grega e o surgimento da “variável”............................................ 53 

4.5 Do instinto funcional ao conceito de Função.................................................. 56 

4.6 A história das Funções aplicada ao ensino...................................................... 60 

 PARTE 2. A pesquisa.................................................................................... 62 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.................................................... 63 

5.1 Paradigma adotado.......................................................................................... 63 

5.2 A escola........................................................................................................... 63 

5.3 Os sujeitos....................................................................................................... 64 

5.4 Procedimentos................................................................................................. 65 

5.5 Análise dos dados............................................................................................ 68 

6 ANÁLISES A PRIORI  E A POSTERIORI.................................................... 70 

6.1 Atividade 1...................................................................................................... 70 

6.1.1 Situação 1....................................................................................................... 71 

 Análise a priori............................................................................................... 71 

 Análise a posteriori......................................................................................... 73 

6.1.2 Situação 2....................................................................................................... 74 

 Análise a priori............................................................................................... 74 

 Análise a posteriori......................................................................................... 76 

6.2 Atividade 2...................................................................................................... 81 

6.2.1 Situação 1....................................................................................................... 81 

 Análise a priori............................................................................................... 81 



 

 Análise a posteriori......................................................................................... 82 

6.3 Atividade 3...................................................................................................... 83 

6.3.1 Situação 1....................................................................................................... 83 

 Análise a priori............................................................................................... 83 

 Análise a posteriori......................................................................................... 85 

6.3.2 Situação 2....................................................................................................... 87 

 Análise a priori............................................................................................... 87 

 Análise a posteriori......................................................................................... 88 

6.3.3 Situação 3....................................................................................................... 89 

 Análise a priori............................................................................................... 89 

 Análise a posteriori......................................................................................... 90 

6.4 Atividade 4...................................................................................................... 96 

6.4.1 Situação 1....................................................................................................... 96 

 Análise a priori............................................................................................... 97 

 Análise a posteriori......................................................................................... 97 

6.4.2 Situação 2....................................................................................................... 98 

 Análise a priori............................................................................................... 98 

 Análise a posteriori......................................................................................... 99 

6.4.3 Situação 3....................................................................................................... 102 

 Análise a priori............................................................................................... 102 

 Análise a posteriori......................................................................................... 103 

6.5 Atividade 5...................................................................................................... 107 

6.5.1 Situação 1....................................................................................................... 108 

 Análise a priori............................................................................................... 108 

 Análise a posteriori......................................................................................... 109 

6.5.2 Situação 2....................................................................................................... 111 

 Análise a priori............................................................................................... 111 

 Análise a posteriori......................................................................................... 113 

6.5.3 Situação 3....................................................................................................... 115 

 Análise a priori............................................................................................... 115 

 Análise a posteriori......................................................................................... 116 

6.5.4 Situação 4....................................................................................................... 119 

 Análise a priori............................................................................................... 120 



 

 Análise a posteriori......................................................................................... 121 

6.5.5 Situação 5....................................................................................................... 124 

 Análise a priori............................................................................................... 124 

 Análise a posteriori......................................................................................... 125 

6.6 Atividade 6..................................................................................................... 128 

6.6.1 Situação 1....................................................................................................... 128 

 Análise a priori............................................................................................... 128 

 Análise a posteriori......................................................................................... 129 

6.6.2 Situação 2....................................................................................................... 130 

 Análise a priori............................................................................................... 131 

 Análise a posteriori......................................................................................... 132 

6.6.3 Situação 3....................................................................................................... 134 

 Análise a priori............................................................................................... 135 

 Análise a posteriori......................................................................................... 136 

6.6.4 Situação 4....................................................................................................... 137 

 Análise a priori............................................................................................... 137 

 Análise a posteriori......................................................................................... 138 

7 ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS.................................................... 141 

7.1 Mapa Conceitual 1........................................................................................... 142 

7.2 Mapa Conceitual 2........................................................................................... 144 

7.3 Mapa Conceitual 3........................................................................................... 146 

7.4 Mapa Conceitual 4........................................................................................... 149 

7.5 Mapa Conceitual 5........................................................................................... 150 

7.6 Mapa Conceitual 6........................................................................................... 152 

7.7 Mapa Conceitual 7........................................................................................... 154 

7.8 Mapa Conceitual 8........................................................................................... 156 

7.9 Comentários Gerais......................................................................................... 158 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................... 160 

 REFERÊNCIAS.............................................................................................. 165 

 APÊNDICES................................................................................................... 170 

 ANEXOS......................................................................................................... 173 



12 

INTRODUÇÃO 
 

 

No ano de 2007 apresentamos o trabalho de conclusão de curso de licenciatura em 

Matemática intitulado “Ensino de Matemática: para além do formalismo”. Nele, estudamos 

alguns impactos do Movimento da Matemática Moderna no ensino atual dessa disciplina. 

Concluímos que um dos motivos que pode causar tantas dificuldades e falta de empatia dos 

alunos com a Matemática, nos dias de hoje, é o modo essencialmente formal e dedutivo com 

que se ensina essa disciplina, o que a torna descontextualizada e acaba por ser aprendida de 

forma mecânica e desligada da realidade. 

Diagnosticado o problema, nos restava a busca por alternativas para o ensino. Então, 

demos continuidade a essa investigação em um curso de Mestrado em Educação para a 

Ciência e a Matemática com o objetivo de buscar formas de se ter uma Matemática 

contextualizada e desligada de estratégias mecânicas de aprendizagem. Para tal, estudamos a 

Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 

Nessa teoria, a ocorrência de aprendizagem significativa depende de uma estratégia 

que possibilite ao aluno vincular os novos conhecimentos a serem aprendidos com 

conhecimentos já existentes em sua estrutura cognitiva. Dessa forma, é necessário que exista 

um “ponto de partida” no qual o aluno possa ancorar cada novo conhecimento a ser 

aprendido. 

Da forma como está exposta na maioria dos livros didáticos, a Matemática é 

apresentada diretamente por sua estrutura formalizada e repleta de abstrações. No entanto, 

abstração e formalismo não são imediatamente desenvolvidos pelos alunos. Acreditamos que, 

ao introduzir o conhecimento por uma apresentação abstrata e formal, os estudantes terão 

dificuldades em relacionar esse novo conhecimento com algum conhecimento prévio 

existente em sua estrutura cognitiva, visto que, epistemologicamente, existe um longo 

caminho entre a intuição de um matemático sobre uma possível teoria, até a sua exposição 

final, formal e abstrata. 

Acreditamos que essa diferença entre a sequência de desenvolvimento epistemológico 

e do desenvolvimento pedagógico possa dificultar a tarefa de se aprender Matemática. Com 

isso, defendemos que essa matéria deveria ser ensinada em uma sequência condizente com a 

de sua criação, permitindo que o aluno passe pelos estágios de desenvolvimento e de 

elaboração de um conhecimento matemático, fazendo com que experimente a rotina de um 

cientista e perceba como se cria e se desenvolve uma teoria. Assim, não irá apenas aplicar um 
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conhecimento já pronto, formal e descontextualizado, mas terá um papel ativo na sua 

construção. 

Essa forma de apresentação da Matemática, utilizando sua história como estratégia de 

ensino, constitui-se como uma tendência da Educação Matemática. Nesse ínterim, adotando 

uma perspectiva evolucionista linear do uso da história no ensino, a escolhemos como 

estratégia para atingir a aprendizagem significativa dessa disciplina, especificamente do 

conceito de Função. 

Desse modo, elaboramos uma sequência didática fundamentada no desenvolvimento 

histórico das Funções para ensinar esse conceito. Assim como aconteceu ao longo da história, 

iniciamos o estudo por conceitos que fundamentaram sua formalização, como relações de 

dependência, representações tabulares e gráficas, reconhecimento de regularidades e assim 

sucessivamente até a representação analítica e posterior formalização conceitual. Cada um 

desses conceitos são abordados em uma atividade da sequência e, para atuar como 

conhecimento prévio a outro das atividades subsequentes. Desse modo, a sequência se 

constituiu em um material potencialmente significativo por permitir essa ancoragem 

conceitual e nos forneceu condições de obter indícios de aprendizagem significativa durante e 

após a intervenção. 

Como instrumentos de análise para buscar indicativos de ocorrência da aprendizagem 

teorizada por Ausubel, usamos as respostas dos alunos nas atividades propostas, bem como 

Mapas Conceituais elaborados por eles durante e ao final da aplicação da sequência didática. 

O desenvolvimento e os resultados dessa investigação, realizada em uma turma de 

oitava série de uma escola pública do município de Paranavaí – PR, são descritos ao longo de 

nove seções. 

Na seção 1 descrevemos a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, 

detalhando o que são os processos de subsunção bem como os fatores necessários para a 

ocorrência de aprendizagem significativa. 

A seção 2 enfoca a Teoria dos Mapas Conceituais, de Joseph Novak. Além de 

apresentarmos essa ferramenta, justificamos o porquê de nossa escolha em trabalhar com 

mapas conceituais do tipo hierárquico. Outro enfoque fundamental dessa seção está na 

descrição das formas de identificação da ocorrência, ou não, de aprendizagem significativa 

em um mapa conceitual, que se constituiu em nosso principal instrumento de análise das 

informações coletadas. 

O detalhamento e a justificativa para a adoção da História da Matemática como 

metodologia de ensino é abordada na seção 3. Nesta, também apresentamos as diferentes 
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possibilidades de uma proposta metodológica apoiada na História da Matemática 

evidenciando a nossa opção pela uso da História em uma perspectiva evolucionista linear.   

A seção 4, última da fundamentação teórica, tem a finalidade de fazer uma revisão 

histórica do conceito de Função. Dessa forma, atua como suporte epistemológico para a 

elaboração da sequência didática. 

A partir da seção 5 iniciamos a descrição da nossa pesquisa experimental, a começar 

pela descrição dos procedimentos metodológicos de nossa intervenção e do formato de 

pesquisa adotado, que se aproxima das técnicas usadas na Engenharia Didática, contando com 

análises a priori e a posteriori. 

As análises a priori são descritas na seção 6. Nela, apresentamos a sequência didática 

e explicitamos os objetivos de cada atividade, bem como expectativas de eventos que 

pudessem ocorrer durante sua execução. 

Cruzando as expectativas a priori com os fatos acontecidos durante a aplicação da 

sequência didática, relatados nas análises a posteriori, chegamos à descrição dos primeiros 

resultados de nossa pesquisa na seção 7. 

Para completar a descrição dos resultados de nossa intervenção, na seção 8, 

apresentamos as análises dos mapas conceituais elaborados pelos alunos após a aplicação da 

sequência didática, bem como das entrevistas que foram realizadas para que fosse possível 

dirimir algumas dúvidas surgidas no momento da análise dos mapas. 

 Por fim, apresentamos as considerações finais na seção 9. Além de conclusões 

elaboradas a respeito de nossa pesquisa, destacamos se atingimos, ou não, o objetivo 

específico desse trabalho, qual seja de se obter indícios de aprendizagem significativa do 

conceito de Função trabalhado pedagogicamente mediante uma perspectiva histórica. 
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SEÇÃO 1 

Teoria da Aprendizagem Significativa 

 

Desde o momento do seu nascimento, as informações e as novidades permeiam a vida 

de uma pessoa. Pelo contato com essas informações, pela experiência ou pela influência do 

ambiente, inicia-se a aprendizagem. 

De acordo com Lemos (2006) a aprendizagem pode ser considerada tanto como um 

produto, quanto como um processo. É produto, pois “caracteriza um significado identificado 

em um momento específico, entretanto, é sempre um produto provisório porque no instante 

seguinte, dependendo dos fatores contextuais e da intencionalidade do sujeito esse 

conhecimento poderá modificar-se” (p. 57). Justamente esse estado provisório da 

aprendizagem como um produto, confere-lhe o estado de processo, já que sempre será 

possível aprimorar o conhecimento, independentemente do nível em que se está (Lemos, 

2006). Dessa forma, adotamos daqui em diante, essa idéia para aprendizagem, qual seja de um 

produto que, por ser inacabado, é alterado em um processo de aprimoramento, constituindo, 

portanto, a aprendizagem como o próprio processo. 

O psicólogo educacional norte-americano David Ausubel corrobora com essa visão de 

aprendizagem e a classifica em três tipos: representacional, conceitual e proposicional. 

A aprendizagem representacional refere-se à relação que o aprendiz faz entre um signo 

e um referente, como, por exemplo, uma palavra e seu significado. Normalmente esse tipo de 

aprendizagem ocorre nas primeiras fases da infância (PALMERO, 2008). 

A aprendizagem conceitual, de acordo com Paulo (2006), não deixa de ser uma 

aprendizagem representacional, visto que se trata de uma palavra (símbolo) com um 

significado correspondente (referente). No entanto, os conceitos tem um caráter mais 

específico, pois o símbolo designa regularidades e “critérios comuns de diferentes exemplos 

do referente” (PALMERO, 2008, p. 14).  No próximo capítulo detalhamos melhor o 

significado de conceito ao descrever a especificação adotada por Novak (1984). 

Uma vez ocorrida a aprendizagem de representações e de conceitos, tem-se condições 

de ocorrência da aprendizagem de proposições. Uma proposição refere-se à estrutura formada 

pela ligação de dois ou mais conceitos, tratando-se, portanto, de um significado composto. No 

entanto, como destacado por Palmero (2008), essa atribuição de significado é “muito mais do 

que a soma dos significados dos conceitos que a compõe” (p. 15). Novamente, a idéia de 

proposições será discutida com mais detalhes no próximo capítulo. 
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Mais do que essa classificação da aprendizagem, Ausubel se preocupou em estudar a 

forma como ocorre e, com isso, distinguiu dois tipos de ocorrência de aprendizagem, a 

mecânica ou memorística e a significativa, sendo que a primeira: 

 

Ocorre quando o aprendiz memoriza uma informação de forma arbitrária. O 
conhecimento ou a informação é armazenada em um compartimento isolado e 
não é integrada ao restante da sua estrutura cognitiva. [...] Pela aprendizagem 
mecânica não ancorar o novo conhecimento a conceitos pré-existentes, é mais 
facilmente esquecida (IVIE, 1998, p. 7, tradução nossa). 

 

A aprendizagem que não ancora o novo conhecimento em conceitos pré-existentes é 

considerada mecânica. Ausubel (2003) afirma que um conteúdo aprendido dessa forma não 

aumenta a substância ou a composição do conhecimento e, de forma geral, tem utilidade 

limitada, prática e seu propósito é poupar tempo e esforço.  

Em contrapartida, quando conceitos prévios estão presentes na estrutura cognitiva e a 

aprendizagem se realiza por meio da assimilação de conceitos, aproxima-se da aprendizagem 

significativa ao passo que, nesse tipo de aprendizagem “os novos significados são produto de 

uma interação ativa e integradora entre novos materiais de instrução e idéias relevantes da 

estrutura de conhecimentos existente do aprendiz” (AUSUBEL, 2003, p. 43). 

Palmero (2008) destaca o discurso de Ausubel a respeito da imprescindibilidade de se 

aprender de forma significativa. Vivemos na era da informação e a mente humana necessita 

armazenar grande quantidade de conceitos e proposições que estão em um incessante 

processo de expansão e de combinação entre si. De acordo com Ausubel, o processo de 

aquisição e retenção de tamanho volume de conhecimento seria impossível sem que houvesse 

a aprendizagem significativa. Sendo assim, desenvolve a Teoria da Aprendizagem 

Significativa para descrever esse processo de aquisição, assimilação e retenção de 

conhecimentos partindo do pressuposto que: 

  

O sistema psicológico humano [...] está construído e funciona de tal forma 
que se podem aprender e reter novas idéias e informações, de forma 
significativa e mais eficaz, quando já estão disponíveis conceitos ou 
proposições adequadamente relevantes e tipicamente mais inclusivos, para 
desempenharem um papel de subsunção ou fornecerem uma ancoragem ideal 
as idéias subordinadas (AUSUBEL, 2003, p. 44). 

 

Esse processo de ancoragem é o aspecto essencial para a ocorrência da aprendizagem 

teorizada por Ausubel. Novas idéias se relacionam com o que o aprendiz já sabe e, como fruto 

dessa interação, surgem os novos significados. Entretanto, é fundamental que essa ancoragem 
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do novo conhecimento sobre o já existente nas estruturas cognitivas seja de forma não 

arbitrária e não literal (Ausubel, 2003). Não arbitrária refere-se a alocação de um novo 

conhecimento de forma não aleatória nas estruturas cognitivas, ele deve estar, de alguma 

forma, interligado com o conhecimento âncora, como se fosse uma continuação, um 

detalhamento ou um refinamento dessa idéia inicial. Ausubel exemplifica um caso em que um 

novo conhecimento se armazena de forma arbitrária, logo, não significativa: a tarefa de 

guardar números de telefone. O novo número a ser memorizado não tem nenhuma ligação 

com um conhecimento anterior. Trata-se apenas de uma nova informação a ser agregada 

aleatoriamente à estrutura cognitiva. 

Para entender o caráter da não literalidade, exemplificaremos com um caso de 

aprendizagem literal. Um exercício típico nas aulas de Matemática é o reconhecimento de 

uma relação ser ou não Função, apenas olhando para o gráfico. Tipicamente, o aluno é 

estimulado a traçar segmentos verticais e notar o número de intersecções de cada segmento 

com o gráfico da relação. Se a intersecção acontecer em apenas um ponto, trata-se de uma 

Função (figura 1.a), do contrário, não é Função (figura 1.b). 

  

 

Figura 1 

 

O aluno que aprender esse “macete” literalmente para o caso das funções y = f(x), ao 

ver um gráfico como o da figura 1.b, pode inferir, erroneamente, que nunca representará uma 

função. No entanto, pode representar uma função x = f(y) A aprendizagem literal é aquela em 

que, por exemplo, o aluno aprende de uma forma e, ao se deparar com uma pequena variação 

do problema, não o sabe resolver. Sendo assim, ao ser questionado se o gráfico da figura 1.b 

representa uma função x = f(y), o estudante que aprendeu de forma literal situações de funções 
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y = f(x), poderá ter dificuldades em responder. Logo, para se ter uma aprendizagem 

significativa, é necessário que o conhecimento seja armazenado de forma não arbitrária – 

ligado a conhecimentos prévios – e não literal – em que o aluno saiba resolver problemas com 

pequenas variações. 

Ainda sobre esse processo de ancoragem, também chamado de subsunção1, Ausubel 

defende que ocorre partindo de conceitos mais gerais e inclusivos, até atingir conceitos menos 

gerais e mais específicos. 

 

As informações novas e potencialmente significativas ancoram-se, mais 
frequentemente, a idéias relevantes mais gerais e inclusivas na estrutura 
cognitiva do aprendiz [...] uma vez que a própria estrutura cognitiva tem 
tendência a ser organizada em termos hierárquicos, no que toca ao nível de 
abstração, generalidade e inclusão de idéias, a emergência de novos 
significados proposicionais reflete, de um modo geral, uma relação 
subordinada do novo material a idéias mais subordinantes na estrutura 
cognitiva (AUSUBEL, 2003, p. 93). 

 

Dessa forma, na aprendizagem significativa, ocorre uma organização hierárquica do 

conhecimento de forma que um novo conteúdo aprendido se ancora em conceitos mais gerais 

e inclusivos já existentes na estrutura cognitiva. Por sua vez, esse novo conhecimento poderá 

vir a se constituir como âncora para futuros aprendizados. Esse processo de diferenciação 

seqüencial de significados é conhecido por diferenciação progressiva.  

Entretanto, por mais que essa organização hierárquica da estrutura cognitiva também 

aconteça em termos do grau de abstração dos conceitos, é incorreto considerar que o 

conhecimento possui uma organização dedutiva. De acordo com Ausubel (2003): 

 

A questão indutiva – dedutiva apenas é relevante quando se considera a ordem 
de aquisição ou de apresentação de generalizações e dados auxiliares [...]. 
Independentemente, em primeiro lugar, da forma como se adquirem (por 
indução ou por dedução), os novos materiais de aprendizagem são 
incorporados na organização idearia global, de acordo com o mesmo princípio 
da diferenciação progressiva (p. 60). 

 

Em outras palavras, por mais que o conhecimento se armazene na estrutura cognitiva 

de forma hierárquica, partindo de conhecimentos mais gerais, de maior abstração, até atingir 

os mais específicos e concretos, isso não significa, necessariamente, que eles foram 

aprendidos nessa ordem.  Ausubel defende que, independentemente de ser aprendido de forma 

                                                 
1 “Subsunçor é um conceito, uma idéia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva, capaz de servir de 
‘ancoradouro’ a uma nova informação de modo que esta adquira, assim, significado para o indivíduo” 
(MOREIRA, 2006 p. 15). 
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dedutiva – partindo de idéias abstratas – ou de forma indutiva – partindo de idéias concretas – 

o conhecimento será armazenado de forma hierárquica. 

No intuito de deixar clara essa possibilidade de se aprender tanto de forma indutiva, 

quanto dedutiva, ou partindo tanto de idéias específicas, quanto gerais, Ausubel classifica três 

tipos de aprendizagem por subsunção: a subordinada, a subordinante2 e a combinatória. 

 

Aprendizagem subordinada 

 

Também chamada simplesmente de aprendizagem por subsunção, trata-se do processo 

em que a nova idéia a ser aprendida “é incorporada à estrutura cognitiva mediante subsunção 

sob um conceito mais inclusivo” (PAULO, 2006, p. 68). Em outras palavras, é quando se 

aprende primeiro as idéias gerais e estas servem de âncora para o posterior aprendizado das 

idéias específicas. 

Dessa forma, a aprendizagem subordinada compreende uma tarefa de análise e de 

diferenciação conceitual.  Dependendo da forma como ocorre, Ausubel classifica em 

subsunção derivativa, na qual ocorre uma adição de conhecimento, como um exemplo que 

descreve ou ilustra a idéia pré-existente; e subsunção correlativa, na qual o novo 

conhecimento é uma extensão, elaboração, modificação ou qualificação de conceitos pré-

existentes. Ausubel afirma que, ao se ensinar dessa forma, há um aperfeiçoamento de 

significados e uma melhor condição de ancoragem de aprendizagens significativas futuras. 

 

Aprendizagem subordinante ou subsunção superordenada 

 

Esse tipo de aprendizagem atua de forma oposta à aprendizagem subordinada, pois a 

nova informação é a que possui um caráter mais geral e inclusivo. Esse tipo de aprendizagem 

atua, então, em um processo de generalização e de síntese. 

 

A nova aprendizagem gera uma relação subordinante com a estrutura 
cognitiva quando um indivíduo aprende uma nova proposição inclusiva, à qual 
se podem subordinar várias idéias preexistentes, estabelecidas, mas menos 
inclusivas. A aprendizagem subordinante ocorre no decurso de raciocínio 
indutivo, quando se organiza o material apresentado de forma indutiva e se dá 
a síntese de idéias componentes, e na aprendizagem de abstrações de ordem 
superior (AUSUBEL, 2003, p. 95). 

  
                                                 
2 O conceito de “aprendizagem subordinante” é encontrado como “subsunção superordenada” na referência 
Paulo (2006). 
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Aprendizagem combinatória 

 

Esse tipo de aprendizagem refere-se àquela em que uma nova proposição não pode se 

relacionar com idéias subordinantes ou subordinadas específicas da estrutura cognitiva, mas 

sim com uma combinação de conteúdos mais gerais ou específicos. Nesse sentido, seria um 

processo intermediário em que: 

 

As novas proposições não geram nem uma relação subordinada, nem uma 
subordinante [...]. Estes são potencialmente significativos porque consistem 
em novas combinações sensíveis de idéias anteriormente aprendidas, que se 
podem relacionar, de forma não arbitrária, a um vasto conjunto anterior de 
conteúdo geralmente relevante na estrutura cognitiva, em virtude da 
congruência geral dos mesmos em relação a tal conteúdo como um todo 
(AUSUBEL, 2003, p. 95). 

 

Por essa característica, as proposições combinatórias são menos ancoráveis a 

conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva. Ausubel (2003) ainda acrescenta que as 

generalizações matemáticas são exemplos típicos dessa aprendizagem. 

Independentemente da forma como ocorre a agregação de conhecimento nas estruturas 

cognitivas, seja por aprendizagem subordinada, subordinante ou combinatória, esse processo 

de diferenciação progressiva pode gerar significados conflituosos que serão resolvidos por um 

outro processo previsto por Ausubel, o da reconciliação integradora. Neste, na medida em 

que se diferencia um novo conceito, faz-se uma espécie de recapitulação, re-lembrando como 

esse novo conceito está relacionado com os mais gerais, os subsunçores, num processo de 

“descer e subir” pelas estruturas hierárquicas e, assim, os significados serão aperfeiçoados e 

aumentar-se-á a potencialidade de ancoragens às aprendizagens significativas futuras 

(AUSUBEL, 2003). 

Vale ressaltar que quando não existirem disponíveis na estrutura cognitiva do aprendiz 

idéias âncoras que sirvam de subsunçor para o novo conhecimento, cabe ao professor fornecê-

las. Ausubel chama esse processo de fornecimento de organizadores avançados, cujo papel é 

de “preencher a lacuna que existe entre o que o aluno já sabe e o que precisa saber antes de 

aprender com bons resultados a tarefa a ser desenvolvida” (AUSUBEL3, 1976, apud 

PALMERO, 2008, p. 39). 

Embora o professor tenha um papel fundamental no fornecimento de 

organizadores avançados e seja de sua responsabilidade preparar o material de instrução de 

                                                 
3 AUSUBEL, D. P. Psicologia Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. Ed. Trillas, México. 1976. 
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forma a possibilitar o processo de ancoragem de conceitos, fator primário para a ocorrência de 

aprendizagem significativa, apenas isso não é suficiente para garantir que essa aprendizagem, 

de fato, ocorra. Nesse sentido, Ausubel (2003) aponta três fatores necessários para que a 

aprendizagem não seja mecânica: 

 

(1) Existência de conhecimento prévio relevante: é necessário que o 

estudante já tenha uma informação relevante em sua estrutura cognitiva 

para que esta sirva de âncora aos novos conceitos a serem aprendidos. 

(2) Existência de um material potencialmente significativo: o 

conhecimento a ser aprendido, deve ser relevante ao conhecimento prévio, 

isto é, deve ter alguma ligação, bem como acrescentar informações úteis às 

idéias âncoras. 

(3) Disposição em se aprender significativamente: não é suficiente existir 

conhecimentos prévios relevantes e apresentar-se um material 

potencialmente significativo se o aprendiz não estiver disposto a aprender 

significativamente. Nesse sentido, é necessário que o aprendiz se disponha 

a relacionar os novos conhecimentos com aqueles já existentes em sua 

estrutura cognitiva de uma forma consciente e não trivial. 

 

Destacamos, então, a imprescindibilidade da disposição do aprendiz a aprender 

significativamente. Por mais que o professor tenha fundamental importância no processo de 

ensino e de aprendizagem, Ausubel não exime o estudante da responsabilidade pela forma 

como irá aprender. 

 

A aprendizagem significativa exige que os aprendizes manifestem um 
mecanismo de aprendizagem significativa (ou seja, uma disposição para 
relacionar o novo material a ser aprendido, de forma não arbitrária e não 
literal, à própria estrutura de conhecimentos) e que o material que aprendem 
seja potencialmente significativo para os mesmos, nomeadamente relacional 
com as estruturas de conhecimento particulares, numa base não arbitrária e 
não literal (AUSUBEL, 2003, p. 72). 

 

Vale um destaque ao termo “potencialmente significativo” utilizado por Ausubel 

(2003). Palmero (2008) descreve a diferença entre dois tipos de significados, o lógico e o 

psicológico. Enquanto o primeiro refere-se ao sentido do próprio material em si, o segundo é 
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resultado da relação não-arbitrária e não-literal desse material com a estrutura cognitiva do 

aprendiz. Desse modo, Ausubel (2003) completa: 

 

É a possibilidade de relacionar de forma não-arbitrária e não-literal, as 
proposições logicamente significativas [significativas per se] à estrutura 
cognitiva de um aprendiz em particular que as torna potencialmente 
significativas para o mesmo e torna, assim, possível a transformação do 
significado lógico em psicológico (p. 78). 

 

Em outras palavras, a possibilidade de um material de aprendizagem ser relacionado 

de forma não-arbitrária e não-literal ao corpo de conhecimento do aprendiz, de forma que se 

aplique o processo de subsunção conceitual, faz com que o material em questão seja 

potencialmente significativo. Destacamos esse termo, pois se “o aluno tiver intencionalidade 

para aprender de forma mecânica, como comumente ocorre atualmente, não haverá ensino 

potencialmente significativo que garanta aprendizagem significativa” (LEMOS, 2006, p. 56), 

o que ratifica o critério descrito por Ausubel, da necessidade de o aluno estar disposto a 

aprender significativamente para que a aprendizagem, realmente, ocorra desse modo. 

Para finalizar, julgamos necessário destacar uma interpretação equivocada para o 

termo Aprendizagem Significativa. Comumente considera-se que a aprendizagem por 

recepção4 trata-se de uma aprendizagem mecânica e a aprendizagem por descoberta trata-se 

de aprendizagem significativa, o que não é verdade (AUSUBEL, 2003). Completando o 

excerto, Ivie (1998): 

 

Aprendizagem por recepção não é invariavelmente mecânica, assim como 
aprendizagem por descoberta não é sempre significativa. Cada uma – 
aprendizagem por recepção ou por descoberta – pode ser mecânica ou 
significativa [...] Toda questão envolvendo aprendizagem mecânica versus 
aprendizagem significativa depende se, ou não, a nova informação está 
integrada à estrutura cognitiva do aprendiz (p. 7, tradução nossa). 

 

Outra idéia equivocada reside na interpretação dicotômica entre aprendizagem 

mecânica e significativa. Lemos (2006) destaca que a primeira pode se constituir, até mesmo, 

como uma etapa para o alcance da segunda: 

 

O conhecimento aprendido mecanicamente pode ir paulatinamente sendo 
relacionado com novas idéias e reorganizado na estrutura cognitiva caso o 

                                                 
4 Tipo de aprendizagem na qual é exigido que o indivíduo aprenda e recorde o significado de um material a ele 
exposto. É oposta à aprendizagem por descoberta, na qual o material não é apresentado ao aprendiz, mas sim 
descoberto por ele próprio. 
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sujeito continue interagindo com o novo conhecimento. É essa interação 
dinâmica que caracteriza a não dicotomia entre essas duas formas de 
aprendizagem e, como já foi dito, o seu caráter processual (p. 56). 

 

Levando isso em conta, ganha força a afirmação de Ausubel (2003) de que a 

Aprendizagem Significativa é um processo complexo e exige um longo período para que seja 

concluído. É só com o tempo que os significados irão se consolidar na estrutura cognitiva do 

aprendiz e, à medida que ficar mais estável e organizada, “maior será sua possibilidade de 

perceber novas informações, realizar novas aprendizagens e de agir com autonomia na sua 

realidade” (LEMOS, 2006, p. 56). 

De forma a complementar e enriquecer a Teoria da Aprendizagem Significativa, 

Joseph Novak desenvolveu uma ferramenta que pode possibilitar a visualização de alguns 

aspectos relacionados à estrutura cognitiva do aprendiz e, com ela, esperamos ter condições 

de obter indícios, ou não, de aprendizagem significativa de determinado conhecimento. 
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SEÇÃO 2 

Mapas Conceituais 

 

Ao longo de uma pesquisa de um grupo liderado por Joseph Novak em Cornell, 

procurou-se investigar a evolução do saber científico de crianças. Como estava difícil de 

perceber a evolução dos saberes baseando-se unicamente nas transcrições das entrevistas 

realizadas com os meninos e meninas, surgiu a idéia dos mapas conceituais. 

Alguns autores como Âhlberg (2008) afirmam que pesquisadores como Stewart, Van 

Kirk e Rowell já teriam usado ferramenta semelhante aos mapas antes de Novak e 

reivindicaram sua autoria. Entretanto, a maior parte dos pesquisadores credita à Novak a 

autoria dessa ferramenta que, segundo Moreira (1997, p. 8), foi desenvolvida por aquele autor 

para promover a aprendizagem significativa. 

Novak (2003, p.1, tradução nossa) define mapa conceitual ou mapa de conceito como 

sendo “uma ferramenta para organizar e representar conhecimento”. Moreira (1997, p. 1) 

detalha um pouco mais ao defini-los como “diagramas indicando relações entre conceitos ou 

entre palavras que usamos para representar conceitos”. Por se tratarem de diagramas, é muito 

comum que haja confusão entre um mapa conceitual e outros tipos de representações gráficas 

como organogramas e fluxogramas. Na seqüência detalharemos a estrutura dos mapas para 

que não haja confusões entre eles e os demais diagramas. 

Ao confeccionar um mapa conceitual, evidenciam-se os principais conceitos de uma 

disciplina, livro, artigo, enfim, qualquer texto que se queira representar pelo mapa, colocando-

os dentro de uma figura geométrica como retângulos ou elipses5. Na seqüência liga-se com 

um traço os conceitos que tem alguma relação, sendo fundamental que se especifique por uma 

palavra ou mais o tipo de relação existente entre eles. É importante ressaltar que “um conceito 

só deve aparecer uma vez” (ÂLBERG, 2008, p. 3), ao passo que é estimulado que se façam 

ligações entre eles e, ao especificá-lo mais de uma vez, acabar-se-ia por perder algumas 

ligações importantes, que é o principal objetivo dos mapas conceituais. Em alguns momentos, 

podem aparecer setas nessas linhas que unem os conceitos, no entanto, é aconselhável que não 

se abuse desse artifício, do contrário, Moreira (2006a, p. 46) indica que o mapa tomaria forma 

de fluxograma e, além disso, “conceitos não são passos em uma seqüência de operações”. 

Originalmente, no padrão de Joseph Novak, as setas aparecem mais especificamente nos 

mapas conceituais do tipo hierárquico, que serão vistos mais detalhadamente adiante, “apenas 
                                                 
5 Embora essas sejam as figuras mais utilizadas, em nada interferem na estrutura do mapa. 
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quando as ligações forem horizontais ou lidas de baixo para cima” (ÂHLBERG, 2008, p. 2). 

Outro ponto que merece destaque é a utilização de exemplos. Para Peña et al (2005), 

exemplos não devem ser utilizados nos mapas por não se tratarem de conceitos. Porém, 

adotaremos a visão de Novak e Cañas (2008) em que exemplos podem ser dados para clarear 

o significado dos conceitos, muito embora, normalmente não devem ser dispostos em 

retângulos ou elipses por não se tratarem de conceitos e sim eventos especiais ou objetos. 

Optamos por essa visão por acreditarmos que, em alguns casos, um exemplo pertinente pode 

ser importante, ou mesmo essencial, para esclarecer significados de conceitos, bem como 

auxiliar no armazenamento da informação no sistema cognitivo do elaborador do mapa. 

Frequentemente temos utilizado o termo conceito nessa elaboração, cabe então, um 

esclarecimento sobre o que entendemos por conceitos. Na visão de Novak e Gowin6 (1988), 

“os conceitos são, a partir da perspectiva do indivíduo, as imagens mentais que provocam em 

nós as palavras ou signos com os quais expressamos regularidades” (apud PEÑA et al, 2005, 

p. 44), completando essa definição, “conceitos são regularidades percebidas em eventos ou 

objetos de tal forma que eles, os conceitos e as proposições são os blocos de construção do 

conhecimento em qualquer domínio” (Novak7, 1998, apud DUTRA, FAGUNDES, CAÑAS, 

2004, p. 3). Por proposição, entendemos como sendo um conjunto envolvendo dois conceitos 

e uma palavra de ligação. Comentamos anteriormente que um mapa constitui-se de conceitos 

ligados por uma linha e destacamos a importância de, nessa linha, especificar o tipo de relação 

entre os referidos conceitos através de uma ou mais palavras que, pela definição de Novak, 

são as palavras de ligação. Logo, a tríade conceito – palavra de ligação – conceito constitui 

uma proposição que, como vimos, forma os alicerces da construção do conhecimento. 

Tendo isso em mente, fica mais evidente a importância de especificar como se dá a 

relação entre dois conceitos com as palavras de ligações. Dutra, Fagundes e Cañas (2004), 

afirmam que essas palavras têm função estruturante em um mapa, e são elas que os 

distinguem de outras representações gráficas. Nesse sentido, Moreira (2006a, p. 45) completa 

afirmando que na ausência desse elemento, o mapa não passa de um quadro sinótico que 

enfatiza “apenas relações (geralmente pobres) de subordinação, omitindo importantes relações 

horizontais e outras relações cruzadas”, o que acabaria por restringir o potencial dos mapas 

conceituais. O mesmo autor infere que, nas primeiras versões, as linhas de ligação entre os 

conceitos não eram rotuladas, posteriormente é que se implementou essa revolução e 

                                                 
6 NOVAK, J. D., GOWIN, D. B. Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca, 1988. 
7 NOVAK,  J. D. Learning, creating, and using knowledge: Concept Maps as facilitative tools in schools and 
corporations. Mahweh: Lawrence Erlbaum Associates. 1998. 
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aumentou-se a potencialidade instrucional dos mapas, permitindo a revelação não apenas de 

relações triviais pobres. Percebemos então, que a analise das palavras de ligação é um rico 

instrumento para identificação do tipo de relações, estabelecidas pelo sujeito, entre os 

conceitos. 

 

Tipos de Mapas8 

 

Dependendo de como se dispõe os conceitos e de como se faz a conexão entre eles, 

podemos classificar os mapas em alguns tipos característicos. 

Quando o conceito fundamental ou gerador aparece no meio do mapa e, a partir dele, 

vão se irradiando os demais conceitos à medida que se afasta do centro, temos o mapa do tipo 

teia de aranha como pode ser observado na figura 2. 

 

 
Figura 2 - Mapa do tipo teia de aranha sobre educação. 

 

Nesse tipo de mapa, começamos a ler pelo conceito fundamental central e vamos 

irradiando a leitura para os conceitos mais externos. Âhlberg (2008) defende o uso dos mapas 

                                                 
8 Embora especificados como tipos de mapas, vale ressaltar que para os autores Novak e Moreira, algumas 
dessas representações não podem ser consideradas como tal, tratam-se apenas de diagramas que são confundidos 
com mapas. Porém, por serem citadas como mapas por autores como Tavares (2007) e Âhlberg (2008), julgamos 
relevantes suas apresentações. 
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do tipo teia de aranha, pois afirma que o mundo é um sistema dotado de subsistemas, 

característica bem representada por esse tipo de mapa. Percebemos que esse exemplo é 

bastante simples e nele poderiam ser incluídos ainda mais conceitos. Acreditamos que essa 

facilidade de inclusão de conceitos pode tornar o mapa muito extenso e pode-se desviar 

facilmente da questão central a qual o mapa se propõe a investigar. Embora seja uma boa 

representação do mundo conforme mencionado por Âhlberg (2008), acreditamos que os 

mapas de teia de aranha não exploram as inter-relações entre os conceitos, como por exemplo, 

“governo” e “problemas sociais” que poderiam ser vastamente explorados, aumentando a 

riqueza do mapa. 

Outro tipo de apresentação são os chamados fluxogramas (figura 3) que se tratam de 

representações basicamente lineares construídas passo a passo para dar a idéia de um 

determinado tipo de procedimento. De acordo com Tavares (2007), esse tipo de mapa é útil 

para explicitar um processo e otimizar sua execução, porém não apresenta pensamento crítico. 

Concordando com o autor, acreditamos que o fluxograma é pobre ao relacionar conceitos e 

apenas reflete um processo mecânico e instrucional. Embora seja de fácil leitura, vai de 

encontro às propostas de aprendizagem significativa que já foram comentadas.  

 

 
Figura 3 - Fluxograma para resolução de equação do segundo grau.  
Fonte: Tavares (2007, p.77) 
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Com uma proposta diferente da linearidade apresentada pelo fluxograma, emergem os 

mapas cíclicos (figura 4). Âhlberg (2008) relata que pesquisadores como Safayeni, 

Derbenseva e Cañas são defensores desse tipo de mapa que não têm um ponto inicial nem 

final, mostrando como os conceitos são dependentes de modo a não serem expressos 

isoladamente, todos estão incorporados a uma complexa rede e dificilmente podem existir 

deslocados desse contexto. Como seu próprio nome já diz, representa um processo cíclico que 

é útil para mostrar como um ponto, supostamente inicial está relacionado com outro final e 

vice-versa. 

 

 
Figura 4 - Mapa cíclico sobre internet  
Fonte: 
<http://ia.ucpel.tche.br/~lpalazzo/sha/sha_arquivos/image005.jpg> 
Acesso em 26 de maio de 2008. 

 

O mapa cíclico tem um poder maior que o fluxograma no sentido de exploração de 

relações entre os conceitos, apresentando-se como um instrumento mais elaborado e capaz de 

expressar a complexidade de um objeto de estudo. Entretanto, pode ser de difícil leitura e, 

dependendo do assunto a ser trabalhado, pode ser difícil estabelecer o processo cíclico. 

Como quarto exemplo cita-se os mapas do tipo entrada e saída (figura 5), mo qual um 

conceito inicial, denominado entrada, leva a outro, saída, sendo especificadas diversas 

relações e acontecimentos intermediários envolvidos no processo. 
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Figura 5 - Mapa do tipo entrada e saída confeccionado para responder 
a questão: “De onde vêm seus alimentos?”  
Adaptado de http://classes.aces.uiuc.edu/ACES100/Mind/graphics/food-
map.gif. Acesso em 26 de maio de 2008. 

 

Esse tipo de mapa tem um grande potencial de exploração das relações existentes entre 

os conceitos, embora expresso de forma seqüencial, o que sugere linearidade de 

acontecimentos. Entretanto, por aquela característica de permissividade de relações 

conceituais comentadas no parágrafo anterior, se aproxima do mapa conceitual do tipo 

hierárquico (Figura 6), que julgamos ser o tipo de mapa com maior riqueza e potencial de 

análise. 

O grande trunfo do mapa conceitual do tipo hierárquico é justamente sua disposição 

hierárquica que incorpora o princípio da subsunção de Ausubel já visto anteriormente. 

Segundo Ruiz-Moreno (2007, p. 454), esse tipo de mapa foi proposto como “uma forma de 

instrumentalizar a teoria da aprendizagem significativa”, lembrando que esta “resulta na 

aquisição de novas informações mediante esforço deliberado por parte do aprendiz para 

ancorar a informação nova com conceitos ou proposições relevantes presentes na estrutura 

cognitiva do aluno” (CAÑAS, 2008, p. 2). 
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Figura 6 - Mapa conceitual hierárquico sobre a teoria dos Mapas Conceituais. 

 

O mapa hierárquico dispõe os conceitos mais gerais e inclusivos no seu topo e os mais 

específicos, portanto menos abrangentes, na sua base, pondo em prática o princípio da 

diferenciação progressiva defendida por Ausubel, na qual um conceito é desdobrado em 

outros. É nesse tipo de mapa que desenvolveremos nossa pesquisa por acreditar ser o mais 

condizente com a estrutura cognitiva das pessoas e por ser o mais propício para detectar 

aprendizagem significativa. A fim de justificar essa afirmativa, tomamos a palavra do próprio 

Ausubel (2003): 

 

Quando se programa a matéria a ser lecionada de acordo com o princípio da 
diferenciação progressiva, apresentam-se, em primeiro lugar, as idéias mais 
gerais e inclusivas da disciplina e, depois, estas são progressivamente 
diferenciadas em termos de pormenor e de especificidade. [...] a 
organização que o indivíduo faz do conteúdo de uma disciplina no próprio 
intelecto consiste numa estrutura hierárquica, onde as idéias mais inclusivas 
ocupam uma posição no vértice da estrutura e subsumem, 
progressivamente, as proposições, conceitos e dados factuais menos 
inclusivos e mais diferenciados. (p. 66). 

 

  Sustentados pela defesa de Ausubel, tomamos os mapas conceituais do tipo 

hierárquico como ferramenta de aplicação da teoria da aprendizagem significativa. Para isso, 

vimos anteriormente que, nessa teoria, não apenas a diferenciação progressiva se faz 

necessária, mas também a reconciliação integrativa mostra-se fundamental. Logo, ao 

desenvolver o mapa conceitual hierárquico, é fundamental a conexão entre os conceitos pelas 
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palavras de ligação de forma a evidenciar uma relação que não era previamente evidente. É na 

análise da forma como um conceito foi ligado ao outro que todo o potencial do mapa fica 

evidenciado. Sendo assim, a partir dessa análise, o mapa pode ser utilizado para diversos fins 

tais como roteiro de aprendizagem, preparação de trabalhos escritos ou de exposição oral e 

estratégia facilitadora da tarefa de aprender a aprender (Tavares, 2007); ferramenta de síntese 

e de introdução de conteúdo (Ruiz-Moreno, 2007); análise de currículo e técnica didática 

(Moreira e Buchewitz, 1993); construção do currículo (Tavares, 2003); planejamento de 

ensino e recurso de ensino e aprendizagem (Fontanini, 2007); avaliação diagnóstica de 

conhecimentos prévios (Ruiz-Moreno, 2007; Tavares, 2007); recursos de avaliação formativa 

(Fontanini, 2007; Moreira e Masini, 1982; Moreira e Bchewitz, 1993; Tavarres, 2007). 

Como recurso de avaliação, é necessário ressaltar que não se deve utilizar o mapa para 

obter respostas certas dos alunos nem mesmo quantificar seu conhecimento através dele, mas 

sim utiliza-lo no sentido formativo e com a intensão de perceber como o aprendiz está 

assimilando o conteúdo como defendido por Moreira e Masini (1982): 

 
Outra potencialidade dos mapas conceituais é sua utilização como 
instrumento de avaliação. Avaliação, não no sentido de testar conhecimento 
e atribuir nota ao aluno, mas no sentido de se obter informações sobre o tipo 
de estrutura que o aluno vê para um dado conjunto de conceitos. (p. 52). 

 
Nesse sentido, é válido destacar que não existe um mapa conceitual certo ou errado. 

Cada mapa reflete unicamente como determinado conteúdo está organizado na estrutura 

cognitiva de seu autor. É provável que, dada, a dois especialistas em um assunto, a tarefa de 

confeccionar um mapa sobre tal assunto, cada um o apresentará de uma forma diferente. 

Entretanto, isso não quer dizer que um dos mapas está errado. Corroborando com essa visão, 

Moreira (1997) acrescenta que o mapa é idiossincrático e, portanto, não existe um mapa certo. 

Isso fica ainda mais evidente ao ver que um mapa traçado por uma pessoa hoje, pode não ser 

o mesmo se traçado pela mesma pessoa em um momento posterior: 

 
Mapas conceituais são dinâmicos, estão constantemente mudando no curso 
da aprendizagem significativa. Se a aprendizagem é significativa, a 
estrutura cognitiva está constantemente se reorganizando por diferenciação 
progressiva e reconciliação integrativa e, em conseqüência, mapas traçados 
hoje serão diferentes amanhã. (MOREIRA, 1997, p. 9). 

  

Nesse contexto, Wanderse completa afirmando que “os mapas são conhecimentos 

heurísticos e, portanto, mudanças nos mapas refletem mudanças no entendimento do aluno” 

(apud, FONTANINI, 2007, p.35). Com base nesses argumentos do caráter idiossincrático do 
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mapa, acreditamos que é essencial que ele seja explicado pelo seu autor, a fim de que sejam 

expostas e destacadas algumas evidências da estruturação significativa do conteúdo que, 

eventualmente, não fiquem claras apenas pela observação do mapa. 

Embora não exista um mapa certo, é importante destacar que pode ser diferenciado um 

bom mapa de um mau mapa. O primeiro consiste em um mapa que, além da diferenciação 

progressiva, explora a integração reconciliadora, isso é, especifique as relações entre os 

conceitos, buscando estabelecer o máximo possível de relações cruzadas. Mesmo que essas 

relações cruzadas possam vir a dificultar a leitura do mapa, são elas que darão a evidência de 

uma aprendizagem significativa, ilustrando que o autor do mapa realmente abstraiu o 

significado do conceito e percebeu como este interage com o restante da teoria. O mapa da 

figura 6 pode ser considerado um bom mapa, justamente por explorar as relações entre os 

conceitos de diferentes hierarquias –relações cruzadas – e não se prender a uma visão linear. 

Tavares (2007) compactua dessa posição sobre bom mapa ao descrever o que seria um 

mau mapa (Figura 7), qual seja aquele com conexão linear entre os conceitos evidenciando 

que “seu autor não visualiza outras conexões, outras possibilidades de entendimento da 

questão” (p. 78). 

 
Figura 7 – Um mau mapa conceitual.  
Fonte: Tavares (2007, p.80) 

 

Partindo desse pressuposto da análise de qualidade de um mapa depender das relações 

cruzadas entre os conceitos, convém destacar alguns critérios de análise e evidenciar qual 

proposta será adotada em nossa pesquisa. 
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Existem dois sistemas que julgam um mapa atribuindo uma escala de pontuação. Mc-

Lure e Bell9 (apud FONTANINI, 2007) destacam o Relational System Scoring (RSS) ou 

Sistema de Pontuação Relacional. Outro sistema de análise quantitativa é o Strutural Scoring 

System (Sistema de Pontuação Estrutural) desenvolvido por Novak (1984) Ambos 

quantificam e atribuem uma pontuação dependendo do número de relações válidas, relações 

cruzadas ou níveis hierárquicos existentes. 

Apesar de estes dois sistemas serem bem fundamentados e defendidos por seus 

autores, não os adotaremos em nossa pesquisa por não acharmos adequada uma quantificação 

do mapa e concordarmos com Moreira (1997) que afirma a análise de um mapa dever ser 

essencialmente qualitativa. Corroborando com nossa visão, Paulo e Moreira10 (2005, apud 

FONTANINI, 2007, p. 38) sustentam que embora se considere possíveis processos 

qualitativos e quantitativos na análise dos mapas, “evidências de aprendizagem significativa 

devem ser analisadas qualitativamente”. 

Gouveia e Valadares11, que não atribuem pontuação ao mapa, afirmam que: 

 
Se ele é predominantemente ou exclusivamente linear, denota uma estrutura 
cognitiva pobre e com problema em relação à ligação entre os conceitos. Se 
pelo contrário ele é intensamente ramificado, se os conceitos estão bem 
relacionados e progressivamente definidos, diferenciados e integralmente 
inter-relacionados, denota uma estrutura cognitiva rica. (apud 
FONTANINI, 2007, p. 37). 

 

Sendo assim, não nos preocuparemos em atribuir pontuação aos mapas, até porque não 

é de nossa preocupação definir uma escala e evidenciar o melhor mapa. Nosso intuito é de 

reconhecer como o conhecimento está organizado na estrutura cognitiva do aluno e, então, 

daremos ênfase à análise das ligações, cruzadas ou não, entre os conceitos, acreditando que 

nesse ponto encontram-se evidências importantes de aprendizagem, uma vez que “as ligações 

cruzadas entre dois segmentos distintos da hierarquia, significam possivelmente, 

reconciliações integrativas importantes e por isso são indicadores melhores da aprendizagem 

significativa” (FONTANINI, 2007, p. 37). 

Corroborando com essa postura, Dutra, Fagundes e Cañas (2004) defendem que: 

 

                                                 
9 MC-LURE, J; SONAK, B.; SUEN, H. Concept map assessment of classroom learning: reliability, validity and 
logistical practicality. Journal of research in science teaching. Maryland, V. 36, nº 4, p. 475-492, 1999. 
10 PAULO, I. J.C; MOREIRA, M. A. Um estudo sobre a utilização dos mapas conceituais como avaliação 
quantitativa. IN: ENCONTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, 2005, Campo Grande. 
Anais... Campo Grande, 2005. CD-ROM. 
11  GOUVEIA, V; VALADARES, J. Concept maps and the didatic role of assessment. IN: FIRST 
CONFERENCE ON CONCEPT MAPPING. Pamplona, Espanha, 2004. 
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As significações são as atribuições das assimilações do sujeito aos objetos. 
Para o caso da construção dos mapas conceituais, as inferências do sujeito 
ao implicar, no conjunto CONCEITO 1 – FRASE DE LIGAÇÃO – 
CONCEITO 2, uma relação entre os dois conceitos é, em última análise, 
uma implicação significante. Nos parece que ao avaliarmos os níveis de 
implicações significantes temos bons indicadores de análise dos mapas 
conceituais. (p. 5). 

 

Nesse sentido da avaliação dos níveis de implicações significantes das proposições, 

em especifico das palavras de ligação, Piaget e Garcia12 (1989, apud Dutra, Fagundes e 

Cañas, 2004) argumentam que as palavras muito dizem a respeito da ligação que está sendo 

feita entre os conceitos e, assim sendo, as classificam em três classes indicativas da 

profundidade da relação conceitual que podem ser úteis na nossa análise dos mapas. 

A primeira classe é a das palavras que indicam uma implicação local, ou seja, são 

aquelas resultantes da observação direta dos conceitos. Geralmente os verbos “é” e “tem”, por 

exemplo, são enquadrados nessa classe. Contudo, a utilização dessas palavras não 

necessariamente representa uma implicação local, este sentido é dado às ligações óbvias e 

sensórias entre os conceitos, como, por exemplo, na proposição “violetas são azuis”. A cor 

azul é uma característica facilmente percebida de forma sensorial nas violetas, não 

demonstrando, essa proposição, um pensamento ou análise mais profunda da relação entre os 

conceitos, sendo assim, é considerada uma implicação local.  

A segunda classe representa uma implicação sistêmica. Nesta, começam a aparecer 

indícios de generalizações e de propriedades não diretamente observáveis resultantes de 

alguma reflexão entre os conceitos “dando conta de causas e conseqüências sem ainda levar a 

explicação e/ou justificativas. Como? Por quê? Essas são perguntas que ainda não tem 

resposta” (DUTRA, FAGUNDES e CAÑAS, 2004, p. 6). Nesse sentido, uma implicação 

sistêmica demonstra uma maior elaboração conceitual quando comparada a uma implicação 

local, uma vez que, agora, as propriedades existentes entre os conceitos relacionados não são 

imediatamente observáveis. No entanto, o fato de não esclarecer o porquê ou como os 

conceitos estão relacionados, faz com que a implicação sistêmica não denote o ápice da 

abstração conceitual. 

Por fim, a terceira classe reflete uma implicação estrutural, que dá explicação das 

razões que motivaram a ligação entre os conceitos, sendo, então, indicativo de forte abstração 

conceitual. 

                                                 
12 PIAGET, J; GARCIA, R. Hacia uma lógica de significaciones. México: Gedisa. 1989. 
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As classes aqui apresentadas podem constituir um bom suporte para a análise dos 

mapas. Sustentados por essas posições favoráveis à análise qualitativa dos mesmos, 

acreditamos que, ao adotá-la, teremos uma representação fidedigna dos indícios de 

aprendizagem significativa com os mapas conceituais que “constituem uma síntese ou resumo 

que contém o mais importante ou significativo de uma mensagem, de um tema ou de um 

texto” (PEÑA et al, 2005, p. 47). 
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SEÇÃO 3 

História da Matemática como metodologia do ensino de 
Matemática 

 
 

O complemento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), destinado a dar 

esclarecimentos e sugestões para a prática docente no Ensino Médio, ressalta que o processo 

escolar está imerso em uma série de pensamentos equivocados. Dentre estes, refere-se à 

tradição estritamente disciplinar do ensino, focada em uma transmissão de conhecimentos 

isolados que acabam por dar a idéia de uma disciplina deslocada do contexto social, cultural e 

histórico da humanidade. 

Os PCN destacam que a crença dos jovens, das suas famílias e até mesmo da própria 

escola, no fato de os agentes do aprendizado ser os professores como transmissores de 

conhecimentos e os alunos como receptores passivos desse conhecimento, constitui-se numa 

expectativa equivocada que, aliada ao caráter descontextualizado do ensino, resultam no 

desinteresse e no baixo desempenho. 

No que se refere especificamente à Matemática, os Parâmetros sugerem que:  

 

[...] deve ser compreendida como uma parcela do conhecimento humano 
essencial para a formação de todos os jovens, que contribui para a 
construção de uma visão de mundo, para ler e interpretar a realidade e para 
desenvolver capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e 
profissional. (BRASIL, 1998b, grifo nosso). 

 

Destacamos a “parcela do conhecimento humano” por termos a certeza da Matemática 

ser uma área do saber que foi, efetivamente, construída pelo homem ao longo da sua interação 

com o contexto em que esteve inserido. Entretanto, essa visão não é compartilhada nem pela 

maior parte da sociedade e nem pela escola. Para a maioria das pessoas, a Matemática é uma 

ciência exata, imutável e inquestionável, criada por algumas grandes mentes detentoras de 

inspirações e inteligências sobre-humanas. Aos alunos, resta o esforço para tentar aprendê-la. 

Existe então, uma dissonância entre os processos de produção e os processos de ensino 

e de aprendizagem do conhecimento matemático. Souza (2008) infere que a Matemática, ao 

ser ensinada, rompe-se com sua procedência, sua gênese e, por fim, com a história constituída 

pela humanidade. Concordamos com tal posição, uma vez que a Matemática não foi 

construída e nem mesmo evoluiu da forma linear e lógica como expressa nos manuais 
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didáticos. Fruto da criação humana desenvolveu-se de forma instável com movimentos de 

idas e vindas para, finalmente, ser expressa da forma apresentada pelos manuais. 

Essa característica de formulação de um conhecimento e posterior apresentação em 

uma ordem alterada, ocultando os processos de criação e disfarçando os percalços e desafios 

encontrados pelos pesquisadores, é muito bem descrita por Thomas Kuhn (2000) em sua 

crítica ao modo como se desenvolve a Ciência13. 

Para Kuhn (2000), toda a ciência acaba sendo expressa por meios de manuais, os quais 

têm o papel de difundir o conhecimento desenvolvido. Assumindo um papel publicitário, a 

tendência é apresentarem uma ciência perfeita e sem erros, algo completamente confiável e 

que deve ser seguido. Por ter esse papel publicitário do conhecimento, é difícil acreditar que 

nesses manuais seriam relatados os erros e as dificuldades encontradas ao longo do 

desenvolvimento do saber. Para tanto, tais episódios acabam sendo suprimidos. 

O grande problema, ainda segundo Kuhn (2000) é que, dessa forma, há um 

truncamento da compreensão do cientista a respeito dos aspectos históricos da sua disciplina. 

Os processos de desenvolvimento de um conhecimento são reescritos pelos manuais e acabam 

sendo apresentados de forma cumulativa e sem relação com o contexto histórico da pesquisa. 

Assim, há uma tendência de o conhecimento ser expresso de forma linear e esconder o que de 

mais significativo aconteceu durante os processos da pesquisa, quais sejam os obstáculos 

encontrados e as formas como foram superados. 

Em função dessa atmosfera a-histórica, Kuhn (2000) apresenta uma impressão a 

respeito das ciências, em geral, que se adapta perfeitamente à Matemática: 

 

A ciência alcançou seu estado atual através de uma série de descobertas e 
invenções individuais, as quais, uma vez reunidas, constituem a coleção 
moderna dos conhecimentos técnicos. O manual sugere que os cientistas 
procuram realizar, desde os primeiros empreendimentos científicos, os 
objetos particulares nos paradigmas atuais. Num processo frequentemente 
comparado à adição de tijolos a uma construção, os cientistas juntaram, um 
a um os fatos, conceitos, leis ou teorias ao caudal de informações 
proporcionado pelo manual científico contemporâneo. 
Mas não é assim que a ciência se desenvolve (2000, p. 178). 

 

Por terem como objetivo informar e familiarizar rapidamente os estudantes com o 

conhecimento desenvolvido pela comunidade científica, geralmente os manuais tendem a 

                                                 
13 Não iremos aqui abordar elementos teóricos da crítica de Kuhn, apenas faremos uma ilustração enriquecedora 
de como um conteúdo perde suas conexões históricas nos modos atuais de pesquisa. Para saber detalhes dos 
processos de instauração de paradigmas e do desenvolvimento da ciência sugerimos a leitura integral da obra de 
Kuhn (2000). 
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isolar o conhecimento, não mostrando, portanto, como este foi construído. Além disso, como 

os manuais têm o intuito de divulgar uma ciência verdadeira e consistente, a linguagem 

lógica, dedutiva e axiomatizada é a forma adotada para o conhecimento matemático ser 

expresso, seja em periódicos especializados, seja nos ambientes escolares. Assim, os 

conteúdos da Matemática, são apresentados ao aluno de uma forma dedutiva, tijolo por tijolo, 

até que sejam esgotados. 

No entanto, ao longo da criação desse conhecimento, existiram tentativas equivocadas 

e falsas demonstrações; foram necessários criatividade, espírito inquisitivo e muito tempo 

investido, processos estes, escondidos pela estética final de uma fórmula matemática. Não é 

de imediato que uma fórmula matemática surge, pelo contrário, de acordo com os PCN é “a 

partir da observação de casos particulares que as regularidades são desvendadas, as 

conjecturas e teorias matemáticas são formuladas” (BRASIL, 1998a p. 25). Esse caráter 

indutivo de construção dessa ciência é pouco, se não nada, explorado durante seu ensino, 

ficando escondido pelo manto da lógica e do formalismo matemático. 

Durante a elaboração de uma teoria matemática, essa lógica não aparece como sua 

determinadora, ao contrário, vem apenas a posteriori com objetivo de justificar as 

propriedades descobertas. Em nosso trabalho de conclusão de curso em matemática14, fizemos 

um estudo e percebemos que, na prática docente, a lógica assume um papel equivocado de 

formadora dos conceitos matemáticos, como se o pesquisador partisse de definições e 

axiomas e, seguindo um caminho lógico, chegasse a conclusões e a novos resultados. Essa 

exposição polida, de acordo com Kline15 (1972) e corroborando com o que já comentamos 

anteriormente, não mostra “os obstáculos do processo criativo, as frustrações e o longo e 

árduo caminho que os matemáticos tiveram que trilhar para atingir uma estrutura 

considerável”.  

Souza (2008) apresenta dois aspectos de um conceito matemático, dos quais a escola 

prioriza apenas um. Tratam-se dos nexos externos, os elementos perceptíveis do conceito que 

estão relacionados com a linguagem formal, estão limpos e despidos de contradições, e os 

nexos internos, que, diferentemente, estão relacionados aos aspectos históricos do 

desenvolvimento conceitual. Ao enfatizar essencialmente os primeiros, a autora afirma que o 

ensino fica completamente desconectado das demais áreas de conhecimento e valoriza 

aspectos simbólicos que, de forma ilusória, parecem ter vida própria e falarem por si só. 

                                                 
14 RORATTO, 2007. Trabalho de Conclusão de Curso de licenciatura em Matemática que se propôs a analisar a 
interferência dos ideais oriundos do Movimento da Matemática Moderna à prática educativa atual. 
15 (KLINE, 1972, p.IX, apud MIGUEL e MIORIM, 2004, p. 52). 
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De forma incontestável, é muito mais fácil para o professor, abordar um conteúdo pela 

forma dedutiva. Assim, a Matemática já se encontra pronta e lapidada, apresentando uma 

seqüência clara e nítida, restando ao professor apenas repetir a estrutura para os alunos. 

Entretanto, essa forma menos trabalhosa, repleta de formalismo, obscurece e dificulta o 

entendimento de quem vê o conteúdo pela primeira vez, forçando-o a crer em algo que não é 

óbvio e, como conseqüência, fazendo com que a Matemática assuma um caráter dogmático 

(RORATTO, 2007). Os símbolos e a estrutura formal, como comentado acima, não falam por 

si só. 

Nesse aspecto, a História da Matemática pode contribuir com uma abordagem menos 

artificial dos tópicos matemáticos. Para Comte16 (1987) “toda ciência pode ser exposta 

mediante dois caminhos essencialmente distintos: o caminho histórico e o caminho 

dogmático” (apud MIGUEL e MIORIM, 2004, p. 38). Pelo comentário de Comte, 

percebemos que dificilmente teremos uma abordagem significativa de ciências se a 

expusermos de forma desconectada do seu processo histórico. Felix Klein17 (1945) também 

tem grande confiança no potencial da história para contextualizar o ensino: 

  

Um obstáculo natural na disseminação desse método natural e 
verdadeiramente científico, de instrução, é a falta de conhecimento histórico 
que quase sempre se faz sentir. A fim de combater isto, insisti em introduzir 
observações históricas em minha apresentação. Ao fazê-lo, confio em que 
deixei claro como todas as idéias matemáticas surgiram lentamente, como 
quase sempre elas apareceram primeiro em forma um tanto preliminar e 
somente depois de longo desenvolvimento se cristalizaram e adquiriram a 
forma definitiva tão familiar na apresentação sistemática (apud KLINE, 
1976, p. 59). 

 

Acrescentando mais um ponto de vista favorável à História da Matemática como 

estratégia para se contextualizar o ensino, cita-se: 

 

[...] a forma lógica e emplumada através do qual o conteúdo matemático é 
normalmente exposto ao aluno, não reflete o modo como esse conhecimento 
foi historicamente produzido. Então, caberia a história estabelecer essa 
consonância desmistificando, portanto, os cursos regulares de matemática, 
que transmitem a falsa impressão de que a matemática é harmoniosa, de que 
está pronta e acabada, etc. (MIGUEL e MIORIM, 2004, p. 52). 

 

Nesse aspecto, então, consolidamos a História da Matemática como uma eficiente 

estratégia de ensino e como uma proposta que visa permitir ao aluno uma ampla compreensão 
                                                 
16 COMTE, A. Curso de filosofia positiva. IN: Os pensadores. São Paulo: Abril, 1978. 
17 (KLEIN, 1945, apud KLINE, 1976, p. 59) 
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do desenvolvimento dos conceitos, facilitando assim, o entendimento dos conteúdos 

matemáticos. 

É comum, ao falar em História da Matemática no ensino, ter-se a idéia de ela atuar 

como um conteúdo específico, dados extras, como datas, nomes, biografias, anedotas, que, 

além do conteúdo em si, teriam que ser apreendidos pelos estudantes. Entendida dessa forma, 

ela não passaria de um novo conteúdo a ser implantado na grade curricular; esta, porém, não é 

a postura que assumimos neste trabalho. 

Diferente dessa abordagem de nomenclaturas, datas e biografias, Miguel e Miorim 

(2004) apontam três formas diferenciadas de contar com a participação da História da 

Matemática no ensino: na discussão de problemas de natureza histórica; na apresentação de 

diferentes métodos históricos e como elemento orientador da seqüência de trabalho com um 

tema específico. É precisamente nesta última forma citada por Miguel e Miorim (2004) que 

destinamos nossos esforços, seguindo a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais que 

destacam “[...] a própria história dos conceitos pode sugerir caminhos de abordagem deles 

[...]” (BRASIL, 1998a, p. 43).  

Zuñiga18 (1988) é mais um pesquisador defensor da história como um elemento 

esclarecedor dos conceitos matemáticos a serem estudados. Segundo ele, não apenas como 

noção introdutória de teorias ou como mera caricatura, a história deveria ser efetivamente 

utilizada, sugerindo a ordem de construção dos conceitos “devidamente adaptados ao estado 

atual do conhecimento” (apud MIGUEL e MIORIM, 2004, p. 46). Entretanto, Zuñiga procura 

deixar claro que essa ordem cronológica do desenvolvimento conceitual não deve ser 

reproduzida mecanicamente, ao professor cabe “buscar um equilíbrio verdadeiramente 

dialético entre essa lógica interna19 e a histórica de sua evolução conceptual, enfatizando a 

importância do segundo”. 

Acreditamos que apresentando a Matemática sob tal espectro, estaremos oferecendo 

uma matéria envolvida numa dinâmica cultural, sociológica e antropológica, como 

recomendado pelos PCN. De acordo com o próprio documento, a História da Matemática 

pode atuar como um instrumento de resgate da identidade cultural, sendo assim, ao utilizar a 

estratégia histórica, estaremos ofertando um ensino contextualizado e, portanto, com maior 

facilidade de elaboração dos conceitos por parte dos estudantes.  

                                                 
18 ZUÑIGA, A. R. La filosofia de las matematicas – análisis de textos en secundaria. Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 1988. 
19 Entenda-se lógica interna como a seqüência de matemática essencialmente formalizada expressa nos manuais.   
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Ao fazermos referência ao termo ensino contextualizado, alguns comentários se fazem 

necessários. É comum haver uma interpretação equivocada do real significado da expressão, 

enxergando contextualizar como fazer referência ao cotidiano, aplicar à prática, ofertar um 

exemplo do dia-a-dia. De acordo com os PCN, essas relações com o cotidiano “são 

fundamentais para conferir significados a muitos conteúdos” (BRASIL, 1998a, p. 23). No 

entanto, não somente uma abordagem diária deve ser conferida. Contextualizar significa dar 

sentido, e esse sentido pode ser buscado em diversas áreas, inclusive dentro da própria 

Matemática ou, conforme os PCN, dentro da história do respectivo conteúdo. Os Parâmetros 

evidenciam que se contextualizar ficasse restrito a apresentar relações com o dia-a-dia, muitos 

conteúdos importantes seriam descartados. Vale ressaltar que muito da Matemática 

apresentada na escola, não tem uma aplicação imediata, mas constitui importante ferramenta 

para estudos futuros. No intuito de deixar evidente essa possibilidade, os PCN explicitam três 

competências a serem desenvolvidas no ensino: “comunicar e representar, investigar e 

compreender, contextualizar social ou historicamente” (BRASIL, 1998b, p. 15, grifo noso). 

Logo, enaltecemos a possibilidade de contextualizar um ensino não apenas com exemplos 

práticos, mas também historicamente, que é justamente o foco principal do nosso trabalho. 

Alguns pesquisadores como Grattan-Guiness (1973) questionam o ensino por meio da 

história, afirmando que desse modo o estudo seria ainda mais difícil, principalmente por ter de 

se despender considerável tempo e esforço com essa seqüência. No entanto, o próprio autor, 

segundo Miguel e Miorin (2004, p. 64), acrescenta que “o que se perde em tempo e energia, 

se ganha em significado, sentido e criatividade”. Acreditamos que o ganho em se aplicar a 

proposta histórica compensa todo o empenho apontado por Grattan-Guiness (1973), indo mais 

além, julgamos ser a seqüência histórica a ideal para se realizar o ensino, principalmente se a 

preocupação do educador for, como acreditam Miguel e Miorim (2004), oferecer um 

conteúdo com sentido, já que a história “seria a abordagem mais adequada para tornar o 

estudo [...] mais significativo” (p. 45). 

Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam que o professor deve 

fomentar em seus alunos o espírito questionador, estimulando-os a “buscar explicações e 

finalidades para as coisas, discutindo questões relativas à utilidade da Matemática” (BRASIL, 

1998a), característica que, a nosso ver, estão presentes nos cientistas. Sendo assim, a 

educação defendida pelos PCN seria tipicamente científica, sobre a qual Miguel e Miorim 

(2004) apresentam o discurso de Felix Klein (1945): 
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Apenas o método histórico seria potencialmente adequado para se atingir o 
ideal pedagógico de levar a juventude a pensar cientificamente, ideal que, 
para ele, deveria constituir o objeto e objetivo de toda educação 
verdadeiramente científica (MIGUEL e MIORIM, 2004, p. 35). 

 

Em resumo, considerando os autores aqui destacados, juntamente com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, acreditamos estar diante de uma estratégia de ensino de Matemática 

que a postará como fruto da criação humana, deixando claro o porquê de se fazer matemática, 

ao mesmo tempo em que se aplica um ensino contextualizado, crítico e científico, 

constituindo uma aprendizagem com mais sentido.  

Sendo assim, adotaremos para a nossa pesquisa, uma perspectiva Evolucionista Linear 

do uso da História no ensino da Matemática, tendo como principais fundamentadores os 

pesquisadores Henri Poincaré, Felix Klein e Morris Kline. Essa perspectiva defende a idéia de 

que todo o processo cultural do passado projeta-se biologicamente sobre o futuro, interferindo 

e determinando o seu curso (MIGUEL e MIORIN, 2004). Calcada em um princípio genético, 

parte do pressuposto que o “desenvolvimento psíquico da criança é uma repetição abreviada 

da evolução filogenética” (MIGUEL e MIORIN, p. 80), sendo que por evolução filogenética, 

segundo os autores, devemos entender o processo de produção sócio-histórica do 

conhecimento no passado. 

Miguel e Miorim (2004) comentam que, ao se adotar essa perspectiva, a Matemática 

seria caracterizada como um corpo de conhecimentos acumulados em etapas cronológicas, ao 

ensino, então, caberia adotar como seqüência essa ordem cronológica do surgimento dos 

conceitos seguindo um ponto de vista recapitulacionista. 

Poincaré (1947), na seguinte frase, elucida como se dá o processo de apropriação de 

um conhecimento nessa perspectiva, bem como defende o modo a ser aplicada no ensino: 

 

Os zoólogos afirmam que, num breve período, o desenvolvimento do 
embrião de um animal recapitula a história de seus antepassados de todas as 
épocas geológicas. Parece que o mesmo se dá no desenvolvimento da 
mente. A tarefa do educador é fazer a mente da criança passar pelo que seus 
pais passavam, atravessar rapidamente certos estádios, mas sem omitir um. 
Para esse fim, a história da ciência deve ser nosso guia (apud Kline – 
1976, p. 58). 

 

Não entrando no mérito biológico do recapitulacionismo, teorizado pelo morfologista 

Ernst Haeckel (1834-1919), o que buscamos são as vantagens em adotar um ensino moldado 

conforme o desenvolvimento dos conceitos. Acreditamos que, nesses moldes, teremos 

facilitadas as condições de aplicar os princípios da Aprendizagem Significativa de Ausubel, 
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uma vez que, assim como na história, partiremos de situações empíricas, atuando como 

subsunçores, até chegar à formalização final de um conceito. Cada passo histórico do 

desenvolvimento conceitual será um subsunçor do conhecimento subseqüente, até culminar na 

forma final tradicionalmente exposta nos manuais científicos, porém, nesse processo, com 

chances consideráveis de serem aprendidos de forma mais significativa. 

Vale lembrar que os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam a importância de 

uma aprendizagem focada na construção de significados. Durante a prática docente deve-se 

buscar uma aplicação de metodologias que permitam aos alunos desenvolver “processos 

importantes como intuição, analogia, indução e dedução, e não atividades voltadas para a 

memorização, desprovidas de compreensão ou de um trabalho que privilegie a formalização 

precoce dos conceitos” (BRASIL, 1998a, p.63). 

É muito comum ignorar-se as idéias empíricas acerca de um conceito, adquiridas pelo 

estudante por meio da observação, interação ou vivência, e partir diretamente para o 

tratamento esquemático do conteúdo. Agindo dessa forma, o professor estará desperdiçando 

ótimos subsunçores que poderiam atuar como propulsores de uma aprendizagem significativa. 

A experiência e a curiosidade são peças essenciais em um espírito científico e, portanto, não 

devem ser substituídos por uma formalização precoce ou imediata desse assunto. 

A título de ilustração desse processo, julgamos conveniente um breve comentário 

sobre o ensino da Geometria. De acordo com Boyer (1974) o papiro egípcio de Moscou, 

datado por volta de 1620a.C., já continha a fórmula para o cálculo do volume de um tronco de 

pirâmide, embora expressa de forma intuitiva. No entanto, a escola tradicional insiste adotar 

uma seqüência didática que inicia o conteúdo de Geometria pelos tópicos correspondentes ao 

Teorema de Tales e de Pitágoras, visão formalizada de cerca de mil anos depois do papiro de 

Moscou, respectivamente propostos por volta de 600a.C. e 500a.C. Nessa seqüência de 

apresentação dos conteúdos geométricos: 

 

Toda a noção intuitiva dos egípcios perde a serventia [...], como se a 
verdadeira matemática, fosse a já estruturada, formalizada e desprovida de 
raciocínio intuitivo. Nota-se historicamente que a matemática mais 
sofisticada não adentrou, e dificilmente adentrará de imediato e com 
facilidade nos processos cognitivos dos estudantes, uma inserção precoce 
do formalismo, não parece atentar ao desenvolvimento natural do raciocínio 
de uma pessoa (RORATTO, 2007, p. 22). 

 

Sendo assim, não parece coerente iniciar um ensino por uma situação já formalizada, 

abordando o conteúdo já de forma estruturada. A lógica pode, e deve atuar no processo de 



45 

verificação da veracidade de uma conjectura, porém como uma análise final, detectando 

possíveis falhas no conhecimento construído, sendo dessa forma, sucessora às noções 

intuitivas e descobertas empíricas, e não ponto de partida para a elaboração do conhecimento. 

Decorrente dos pressupostos do Movimento da Matemática Moderna que atingiu o 

Brasil e o mundo nas décadas de 1960 e 1970 presenciamos uma forma de educação que 

parece buscar a formação de cientistas já nos bancos escolares. Entretanto, imputando no 

estudante uma Matemática já construída pelos pesquisadores, ou seja, uma Matemática já 

formalizada, não se levando em consideração que: 

 

A mente da criança ainda estava prematura para receber os ideais 
formalistas, era necessário de antemão, a construção de uma base intuitiva 
que tornasse a matéria plausível ao aluno. [...] é necessário guiar o ensino 
através dos desenlaces históricos com que o objeto de estudo se 
desenvolveu, fazendo com que o aluno passe pelas diversas dificuldades 
encontradas pelos seus antepassados. Nesse sentido, submetê-los 
imediatamente ao formalismo significa ceifar parte da história e do 
conhecimento desenvolvido por gerações anteriores (RORATTO, 2007, p. 
22-23). 

 

Nessa dicotomia entre um ensino partindo de pressupostos formais e empíricos, 

Nascimento (2005) esclarece o proposto por Vygotsky sobre os conceitos espontâneos e os 

conceitos científicos. Enquanto os primeiros são decorrentes de atividades práticas e 

imediatas, os segundos resultam das atividades de ensino, ou seja, da instrução escolar, sendo 

constituídos por um sistema organizado de conhecimentos. 

O educador russo discute que os conceitos espontâneos são ascendentes, isto é, 

precisam crescer, partem de uma idéia e se desenvolvem até chegar a um processo de 

generalização. Em contra partida, os científicos adotam uma postura descendente, na qual, 

partindo de uma situação geral, descendem para situações particulares. Consideramos mais 

importante o fato de o educador defender que “é necessário que o desenvolvimento de um 

conceito espontâneo tenha alcançado certo nível (de generalização e abstração) para que o 

indivíduo possa absorver um conceito científico correlato” (NASCIMENTO, 2005, p. 27-28). 

Sendo assim, favorecendo o desenvolvimento dos conhecimentos espontâneos para depois 

transformá-los em científicos conforme ocorreu ao longo da História, acreditamos estar 

possibilitando maiores condições para o desenvolvimento de uma aprendizagem com 

significado, além de possibilitar ao estudante “construir”, e não apenas “reproduzir” os 

conhecimentos matemáticos. 
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Para finalizar, explicita-se o argumento de Vázquez (1977) de que “a prática em seu 

mais amplo sentido [...] evidencia seu caráter de fundamento da teoria na medida em que esta 

se encontra vinculada às necessidades do homem social” (p.222). Ou seja, é a prática, 

empírica, que dará a necessidade de uma teoria, logo, nesses moldes defendemos ser praticado 

o ensino. Souza (2008) conclui que ao se insistir em uma didática priorizando o conhecimento 

formalizado, “continuaremos a assistir ao fenômeno de seletividade: uma minoria reduzida 

entendendo as diversas relações que há entre as disciplinas do currículo tratadas no Ensino 

Fundamental e Médio” (p. 5). Apresentamos, então, nossa proposta de pesquisa em se ensinar 

Matemática, mais precisamente o conteúdo de Funções, usando a história do seu 

desenvolvimento conceitual. Crentes nessa estratégia ser potencialmente significativa, nos 

mostramos otimistas em se chegar à formalização do conceito de Funções mediante um 

processo de subsunção de conceitos e, dessa forma, atingir uma aprendizagem significativa. 
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SEÇÃO 4 

Desenvolvimento histórico do conceito de Função 

 

4.1 Disposições iniciais 

 

Ciro Braga (2006), em seu livro intitulado “Função: a alma do ensino da matemática” 

inicia sua exposição apresentando ao leitor a pesquisa INAF – Indicador Nacional de 

Alfabetismo Funcional – realizada periodicamente pelo Instituto Paulo Montenegro em 

parceria com a ONG Ação Educativa que tem por finalidade avaliar as habilidades básicas 

dos brasileiros em Matemática. 

Assim como Braga (2006), optamos por destacar tal pesquisa a título de ilustração da 

importância que as representações funcionais, como mapas, tabelas e gráficos, desempenham 

no cotidiano das pessoas, visto que um dos tópicos exigidos pela pesquisa para se ter uma 

alfabetização matemática, é a familiaridade dos pesquisados com tais representações. 

Concordamos com a valorização dada pela pesquisa ao pensamento funcional, uma 

vez que em posse do conhecimento de Funções, mais precisamente pelo reconhecimento de 

variáveis e pela capacidade de estabelecer relações entre elas, uma pessoa tem mais, e 

melhores condições de exercer sua cidadania. 

Devido a essa relevante participação das idéias de relação de dependência de variáveis 

nas práticas diárias, Euclides Roxo20 (1937) destaca a importância da presença desse conceito 

no ensino da Matemática: 

 

Muitos desses objetivos disciplinares [a Matemática escolar como um todo] 
podem ser incluídos no âmbito mais geral da idéia de relação e dependência 
– naquilo que o matemático, no seu vocabulário mais técnico, designa por 
“função” de uma ou mais variáveis. O treino no “pensamento funcional”, 
isto é, na capacidade de pensar em termos de relações e por meio de 
relações, é um dos objetivos disciplinares mais fundamentais do ensino da 
matemática (ROXO, 1937, apud. BRAGA, 2006, p. 80-81).  

 

Apesar de Roxo estar se referindo ao conceito de Função como um unificador dos 

diversos ramos da Matemática, entendemos que, ao não se prender unicamente aos laços 

internos da própria matéria, o conceito alcança um objetivo ainda mais importante, qual seja a 

aplicação de conceitos matemáticos a uma esfera maior do que a restrita por ela própria. 

                                                 
20 ROXO, E. A Matemática na escola secundária. São Paulo: Nacional, 1937. 
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Dessa forma, a matéria é apresentada como uma linguagem ou ferramenta facilitadora de uma 

melhor compreensão das situações encontradas na vida cotidiana, diminuindo a idéia de ser 

uma ciência auto-suficiente e desligada da prática diária. 

Todavia, essa aplicação das idéias envolvidas no conceito de função não acontece 

tanto quanto seria desejável no cotidiano dos indivíduos, e a principal razão para isso é a 

forma como se atua pedagogicamente na elaboração de tão importante conceito. Braga (2006) 

critica o ensino de funções tal como vem sendo efetivado, pois “frequentemente a atenção do 

aluno é focada na montagem da equação, não havendo, em geral nenhuma menção nem 

questionamento quanto à variação e à relação de dependência das grandezas envolvidas” (p. 

82-83).  

O mesmo autor acredita que é justamente essa idéia de variação e dependência que 

deveria ser explorada desde as séries iniciais e, dessa forma, progressivamente transitar pelas 

representações tabulares, gráficas e analíticas, finalmente atingindo a formalização do 

conceito de Funções pelo indivíduo. Destacamos aqui, justamente o fato de ser essa a 

seqüência básica em que o conceito de função se desenvolveu ao longo da história. 

O que se percebe, de maneira geral, no fazer pedagógico com Funções é justamente o 

que já enfatizamos no capítulo anterior e que foi comprovado pelas pesquisas de Chaves e 

Carvalho (2004), uma alteração da ordem de apresentação, quando comparado ao seu 

desenvolvimento histórico, e um desligamento do contexto de criação da teoria. Sendo assim, 

os manuais tendem a ocultar os processos de desenvolvimento teórico, ignorando as noções 

preliminares e partindo diretamente para a apresentação do conceito já formalizado. Isso é 

exatamente o que ocorre com conteúdo de Funções ao ser ensinado primeiramente por sua 

apresentação analítica, a partir da qual, equivocadamente, tem-se a idéia que Função é 

essencialmente uma fórmula. Esta visão já formalizada e, consequentemente, desligada das 

idéias básicas por trás do conceito, dificultam o aprendizado de forma significativa, restando 

ao aprendiz, memorizá-lo mecanicamente. 

Embora a construção de tabelas e gráficos, idéias pertinentes ao conceito de Função, 

não sejam completamente negligenciadas no seu ensino, o que se percebe é que são 

construídas a partir das fórmulas, não ocorrendo o inverso. Ou seja, primeiro oferece-se a 

situação formalizada, para depois aplicá-la em algumas noções mais intuitivas. Nesse aspecto, 

Jean Perrin (1940) ressalta que “toda a noção acaba por perder a sua utilidade, a sua própria 

significação, à medida que nos afastamos das condições experimentais em que ela teve sua 

origem” (apud BRAGA, 2006, p. 130). Pela idéia analítica de função ter surgido posterior às 

representações tabular e gráfica, acreditamos que partindo destas, teríamos uma melhor 
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estratégia na busca de se atingir uma aprendizagem significativa do conteúdo de Funções. 

Dito de outra forma, as situações de aprendizagem precisam ser devidamente contextualizadas 

e postando Funções como um conceito fruto da construção humana, construção esta, motivada 

por necessidades práticas. É dessa forma que entendemos um ensino com significado. 

 

4.2 A emergência de um saber 

 

Na necessidade de luta contra a natureza e de sua dominação, naturalmente o homem 

pôs-se a observar e estudar os fenômenos naturais, buscando entender suas causas e seu 

encadeamento. Porém, não bastava apenas o conhecimento desses fenômenos, mais 

importante era a necessidade de prevê-los. O espírito científico de busca de explicação e 

generalização mostrou-se necessário, visto que, na natureza, capacidade de prever poderia 

significar uma maior capacidade de se defender (CARAÇA, 1998). 

Essa idéia básica de previsão para antecipar mecanismos de defesa pode ter sido a 

idéia inicial da formalização do conceito de Funções. 

Caraça (1998) elucida o fato de tudo na natureza estar relacionado e ser 

interdependente. Cada parte interfere, direta ou indiretamente, no acontecimento de um 

fenômeno. O autor cita, como exemplo, o desenvolvimento de uma planta que, para ter 

condições de atingir a fase adulta, dependerá da constituição geológica do solo, quantidade de 

calor recebido, do clima da região, porventura dependente de uma complexa rede de 

fenômenos atmosféricos e marinhos, além de ter seu crescimento afetado por outras plantas 

que ocasionalmente estejam ao seu redor, pela presença de animais e até mesmo pela 

interferência do homem. 

Sem nos restringirmos apenas ao caso da pequena planta, podemos encontrar relações 

de dependência na natureza que afetam diretamente o homem, interferindo na sua questão de 

sobrevivência e, portanto, sendo de fundamental importância a sua previsão. Um episódio que 

se conta a respeito de Tales de Mileto (585 a. C.) bem se enquadra como ilustração. Pelo seu 

conhecimento em astronomia, Tales havia previsto que, mesmo durante o inverno, haveria 

uma grande colheita de azeitonas. Dessa forma, reuniu uma pequena quantidade dinheiro e 

alugou a totalidade das prensas das cidades de Mileto e Quios por um preço muito baixo, uma 

vez que ninguém as queria por não se estar em época de azeitonas. Quando veio a colheita, 
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porém, a demanda repentina por prensas foi alarmante. Tales então, as alugou pelo preço e 

condições que ele queria, podendo juntar uma grande quantidade de dinheiro21. 

Como vimos no comentário de Caraça (1998) tudo na natureza está relacionado direta 

ou indiretamente. É claro que não é de se esperar o domínio, pelo homem, de todos os fatores 

e causas de determinado fenômeno a fim de estudá-lo ou prevê-lo. Para isto, em um papel de 

pesquisador e cientista, o homem assume uma parcela do universo para desenvolver seus 

estudos, parcela essa, chamada pelo o autor de isolado. Sendo assim, focado nesse isolado, 

busca-se o modo como se dá as relações e os fatores do qual o fenômeno depende, 

constituindo desse modo, a essência do pensamento funcional. 

Caraça (1998) traz um exemplo bastante elucidativo que ajuda a perceber a idéia por 

trás do pensamento funcional e já nos apresenta uma semelhança com o conteúdo de Funções 

propriamente dito:  

 

Sejam A e B dois componentes dum isolado; entre eles existem relações de 
dependência. Consideramos uma dessas relações; nelas podemos distinguir 
dois sentidos, um de A para B e outro de B para A; diremos, do primeiro 
sentido, que tem antecedente A e conseqüente B, do segundo, que tem 
antecedente B e conseqüente A; distingui-lo-emos respectivamente pelas 
notações: sentido de relação A→B e sentido de relação B→A (CARAÇA, 
1998, p. 106). 

 

Nesse ponto o autor dá uma idéia de como podem ter surgido as primeiras relações 

funcionais em linguagem matemática. Observamos, no entanto, que até então não foi usado 

nenhum tipo de fórmula matemática, nem ao menos números e variáveis, indicando que o 

pensamento funcional não se restringe a números e fórmulas como aparenta o típico ensino 

escolar de Funções. Destacamos que a representação acima poderia estar se referindo a certa 

espécie de animais A predadora de outra espécie B. A relação de dependência A→B 

significaria que A se alimenta de B, pensamento funcional lamentavelmente ocultado pelos 

moldes atuais de ensino. Acreditamos no potencial desse tipo de relação para atuar como 

elemento enriquecedor da prática educativa, dando condições ao estudante de perceber as 

idéias básicas por trás do conceito matemático, contribuindo, efetivamente, para a construção 

do conceito de Função e desligando-se da visão puramente algébrica e de manipulação de 

fórmulas, além de valorizar a noção de variação e dependência das grandezas envolvidas 

como já estimulado por Braga (2006). 

                                                 
21 Fonte: A Educação segundo a Filosofia Perene, segundo a obra de Santo Tomás de Aquino e Hugo de S. 
Vitor, capítulo III, disponível em: <http://www.cristianismo.org.br/efp3-02.htm>, acesso em 25 de agosto de 
2008. 
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Com essa percepção de relações de dependência entre isolados do universo, o homem 

teve condições de atingir seu trunfo maior, o de perceber regularidades em certos fenômenos. 

Caraça (1998) apresenta que o homem, além de observar os fenômenos, começou a relatar os 

resultados de sua observação em quadros explicativos. A partir desses relatos, teve maior 

facilidade de perceber determinadas regularidades, isto é, comportamentos que se repetem em 

determinados acontecimentos. 

A grande conquista dessa percepção está na possibilidade de fazer previsões de 

fenômenos, fator, como já mencionado, relevante à espécie humana na tarefa de dominar a 

Natureza e garantir a sobrevivência.    

Inicialmente, esse processo de relato de fenômenos em tabelas acontecia de forma 

puramente qualitativa mediante representações verbais. Aos poucos essa relação mostrou-se 

insuficiente e até mesmo modesta perante o poder da ferramenta que estava surgindo. Caraça 

(1998) destaca que “é grande o perigo de deslizar no abuso da explicação qualitativa” (p. 

117). Sendo assim, para não correr esses riscos e como fruto de uma observação mais crítica, 

o homem percebeu a possibilidade de determinadas relações de dependência serem 

quantificadas.  

Retomando-se a idéia de isolados A, B e C, intuiu-se a possibilidade de A se relacionar 

mais ou menos intensamente com B do que com C. Nesse ponto, considera-se um grande salto 

rumo ao conceito de Função. Ainda segundo Caraça (1998), percebe-se o valor desse novo 

tipo de associação, ao passo que “o estado propriamente científico de cada ramo só começa 

quando nele se introduz a medida e o estudo da variação quantitativa como explicação da 

evolução qualitativa” (p. 117). Percebemos então, que com o início de um pensamento mais 

científico e preciso a respeito da natureza, a descrição verbal dos acontecimentos já não estava 

mais atendendo às necessidades humanas, o que ocasionou uma postura mais científica acerca 

do mundo. 

Assim como o número natural surgiu das necessidades de contagem e o racional, da 

medida, é natural a expectativa do surgimento de um conceito matemático capaz de lidar com 

algo tão significativo para a vida humana, a lei quantitativa. Começa-se então, a construir os 

alicerces que viriam a sustentar a formalização do conceito de função. 

 

4.3 As formas quantitativas de interpretação do mundo 
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Uma das primeiras investidas na tarefa de interpretar o mundo de forma quantitativa 

deu-se na escola Pitagórica (580 – 504 a.C.). Caraça (1998) destaca o pensamento de um dos 

mais destacados representantes dessa escola, Filolao, o qual afirma que “todas as coisas tem 

um número e nada se pode compreender sem o número” (p. 66). Uma afirmação como essa 

estabelece o considerado pelo autor como uma das mais grandiosas e belas idéias surgidas ao 

longo da história da ciência, a matematização do universo. Os pitagóricos lançaram-se ao 

desafio de interpretar e compreender o universo por meio de relações entre os números. A 

partir dessas idéias, a Matemática poderia assumir um papel de leitura e controle de 

fenômenos. 

Apesar de a matematização e, talvez, conseqüente quantificação do universo, ter dado 

seus primeiros passos na Escola Pitagórica, o advento do pensamento funcional em termos 

quantitativos acabou sendo freado pela chamada Primeira Crise nos Fundamentos da 

Matemática (por volta de 540 a.C.). Trata-se da constatação de que nem todas as grandezas 

geométricas da mesma espécie são comensuráveis. A essência de que tudo no universo 

poderia ser expresso por um número, encontrou um obstáculo na percepção da inexistência de 

uma quantidade numérica capaz de representar uma unidade de medida para, por exemplo, o 

lado de um quadrado e sua diagonal simultaneamente. 

Esse acontecimento contribuiu para que a leitura quantitativa de mundo deixasse de 

ser preponderante, mantendo por mais algum tempo, a leitura qualitativa como predominante. 

Costa (2004) considera que do período de vinte séculos antes de Cristo até o século XIV, as 

relações funcionais ficaram restritas às abordagens verbais ou então, ainda como instintos 

funcionais, expressas por meio de relações numéricas em tabelas. 

A civilização babilônica é considerada uma das precursoras dos registros de 

pensamento funcional (COSTA, 2004) por confeccionar tabelas ou tábuas talhadas em argila 

com duas colunas. As tábuas de multiplicação são uma dessas representações, em que, para 

cada número da primeira coluna, apresentava-se outro na segunda representando o resultado 

da multiplicação do primeiro por algum valor fixo. Costa (2004) afirma existir, nesses 

moldes, tábuas de multiplicação por sete, oito, nove e assim por diante. Não se prendendo 

apenas às tabelas multiplicativas, Braga (2006) completa que os babilônios deixaram, 

também, representações tabulares de quadrados e raízes quadradas, além de cubos e raízes 

cúbicas em base sexagesimal. 

Apesar da existência de pensamento funcional nessas representações tabulares, 

Oliveira (1997) destaca o fato de, para os babilônios, cada problema se constituir como “uma 

nova situação que exigia uma nova análise”, demonstrando ainda não terem “procedimentos 
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ou regras gerais para resolverem problemas semelhantes” (p. 14). Isso é uma evidência de a 

Matemática formalizada ter surgido aos poucos, não sendo constituída de uma hora para outra 

como aparentam os manuais de ensino. Lentamente, com o desenvolvimento da cultura e do 

pensamento matemático, o formalismo foi sendo atingido. No entanto, embora de forma não 

rigorosa, vale destacar que se iniciou a confecção de um “instrumento matemático cuja 

essência seja a correspondência de dois conjuntos” (CARAÇA, 1998), noção encontrada 

atualmente no estudo formalizado de Funções. 

 

4.4 Sociedade Grega e o surgimento da “variável” 

  

Viemos constantemente destacando a importância de se mostrar aos alunos, o contexto 

do desenvolvimento de um conceito, bem como a relevância de mostrá-lo como fruto da 

criação humana. Sendo assim, reservamos esse tópico para evidenciar como, de fato, o 

conhecimento surge vinculado aos problemas e circunstâncias de uma sociedade. 

Comentamos anteriormente sobre como a tendência de matematização do universo, 

idealizada pela Escola Pitagórica (580 – 504 a.C.), deixou de ser enfatizada com a constatação 

da incomensurabilidade de segmentos. Além dessa crise nos fundamentos da Matemática, 

outro fator contribuiu para a perda da ênfase na matematização do universo, qual seja o 

quadro político, militar e social da Grécia. 

Por volta do século V a.C. a sociedade grega ficou marcada por um imperialismo 

hegemônico caracterizado por vastas conquistas territoriais. Não satisfeitos apenas com o 

controle dos territórios, os gregos almejaram, também, uma imposição cultural sobre seus 

conquistados. Em virtude da cidade-estado de Atenas viver, na época, uma intensa atividade 

política e militar, tendo destaque sobre as demais cidades-estado, foi sua arte, filosofia e 

ciência que serviram como referência para o restante do império. 

Por servir como modelo de cultura, rotulou-se o homem ateniense como o centro do 

mundo e não se admitiu a interferência de outros modelos culturais diferentes deste (Caraça, 

2008). 

Essa tendência de restringir à cultura ateniense como a ideal, bem como a não 

permissão da interferência de outras, afetou diretamente o pensamento filosófico grego 

dominante. Este passou a se ver horrorizado com o ideal de transformação e de movimento, 

acreditando que qualquer tipo de transformação poderia alterar o padrão cultural adotado 

como referência. Além disso, também causou horror uma noção de infinito, que por sua idéia 
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de vastidão, ia de encontro à restrição cultural padronizada. O mesmo sentimento de aversão 

se deu com a noção de contradição, visto que a mais nobre cultura não poderia admitir noções 

contraditórias. Sendo assim, a filosofia grega preocupou-se em exaltar o bem, a virtude e a 

identidade própria – fazendo referência ao homem ateniense – fechando-se às demais 

interferências culturais. 

Esse pensamento, defendido principalmente por Platão, Aristóteles e Plutarco, 

interferiu diretamente no conhecimento matemático, principalmente com respeito à 

interpretação quantitativa e à matematização do mundo, visto que os números estão 

relacionados com a idéia de infinito. Prevaleceram então, as análises qualitativas. 

Mesmo com o qualitativo se sobrepondo ao quantitativo, o ideal de matematização do 

universo – idéia “mais bela que até hoje tem sido emitida na história da ciência” (Caraça, 

2008, p. 67) – não desapareceu por completo. Veremos logo adiante que, com uma nova 

mudança da filosofia e da sociedade como um todo, esse ideal volta a ser enfatizado. 

Após cerca de quinze séculos sob interferência dos pressupostos filosóficos de Platão, 

Aristóteles, Plutarco e outros, a Grécia iniciou uma mudança na natureza de seus pensamentos 

devido ao desenvolvimento do comércio e o surgimento da burguesia. 

A restrição cultural da sociedade aos próprios feudos não era mais condizente com a 

necessidade de alcance de maiores lucros comerciais. Era necessário romper fronteiras, 

estudar o mundo exterior com suas propriedades e os seus processos de transformação, 

pensamento completamente contrário ao fechamento da cultura grega às interferências 

externas que preponderou do século V a.C. ao XI. Mudou-se o foco e o estilo da filosofia 

grega: 

 

Um filósofo que desfruta tranquilamente uma situação privilegiada pode 
discorrer subtilmente sobre a natureza metafísica dos elementos e procurar 
explicá-los por poliedros regulares22; o artífice que forja as armas com que 
sua cidade se há de defender do poder tirânico do imperador não tem tempo 
para tal – tem que procurar a melhor tempera do seu aço e para isso tem que 
estudar as ligas dos metais, observar como eles se comportam na sua forja, 
procurar os materiais com que obtenha nela as temperaturas necessárias 
(Caraça, p. 187). 

 

A filosofia que rejeita o mecânico, o movimento, o devir e a contradição, cede espaço 

para uma concepção mais aberta. A partir daí, o caminho ficou livre para o desenvolvimento 

                                                 
22 O autor faz referência a Platão, que associou seus quatro poliedros regulares aos elementos da natureza: Cubo 
– terra, icosaedro – água, octaedro – ar e tetraedro – fogo. 
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de um conceito matemático que, futuramente, desempenharia um papel fundamental na 

formalização das Funções, a variável. 

Lembramos que o desenvolvimento do pensamento funcional está restrito, até o século 

XI, às descrições qualitativas de fenômenos e relações numéricas expressas em tabelas. Com 

o advento do comércio, as relações funcionais mostraram-se ainda mais úteis às práticas 

diárias. Como exemplo, pode-se perceber na citação anterior, relações de dependência entre 

materiais e suas resistências na confecção de armas, situação em que o instrumento 

matemático de correspondência de dois conjuntos, poderia mostrar um potencial significativo. 

Percebemos então, que até mesmo nos processos vinculados à economia e à produção, a 

ferramenta matemática poderia contribuir, sendo útil para o alcance de maiores lucros. Então, 

como expresso por Caraça (1998), para se trabalhar com esse instrumento matemático, “a 

primeira coisa a fazer, para o tornar facilmente manejável, é arranjar uma representação 

simbólica para os conjuntos; do contrário teríamos sempre que estar pregados a tabelas de 

resultados particulares” (p. 119) e não se atingiria uma generalidade conveniente. Assim, 

evidencia-se o contexto histórico no qual se inicia o trabalho com variáveis. 

Foi apenas com o abandono do horror ao contraditório e da supremacia da identidade 

permanente que o conceito de variável pôde ser desenvolvido, visto que, de certa forma, é 

dotado um caráter contraditório e afasta-se da concepção de ter uma identidade pura. 

A essência de uma variável está em criar um símbolo que representa qualquer um dos 

elementos de um conjunto, logo, não tem uma identidade própria. Além disso, esse símbolo 

não seria especificamente nenhum dos elementos do conjunto, mas é capaz de representar 

todos, o que poderia ser considerado uma contradição para os pensadores que seguiam o 

padrão filosófico anterior. Nas palavras de Caraça (1998), “uma variável é o que for 

determinado pelo conjunto numérico que ela representa – a sua substância, o seu domínio” (p. 

120) e significa toda a essência de determinado conjunto. Fazer referência a ela, implica 

referenciar qualquer elemento da coleção.  

 Pode-se ilustrar o potencial de uma variável ao se estabelecer uma relação de 

correspondência t → e, na qual t representa a variável do conjunto dos tempos e e, dos 

espaços que variam conforme o tempo. A relação funcional t → e evidencia mais informações 

do que se expressássemos alguns espaços e associados a tempos t em uma tabela. Desta 

forma, teríamos apenas alguns casos discriminados, ao passo que naquela, está implícito que 

para qualquer que seja o valor de t, haverá um único espaço e associado a ele. Após o 

desenvolvimento desse fundamental conceito – variável – teve-se condição de formalizar 
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outro mais abrangente, o de Função e, assim, consolidar a abordagem quantitativa dos 

fenômenos naturais. 

 

4.5 Do instinto funcional ao conceito de Função 

  

Mesmo sem ter uma visão predominantemente quantitativa, Nicole Oresme (1323 - 

1382), usou implicitamente o conceito de Funções em seus trabalhos. O maior avanço 

desenvolvido por Oresme foi a introdução de uma representação geométrica para o 

pensamento funcional, no que ele chamava de “latitude das formas” (BRAGA, 2006).   

Costa (2004) elenca três idéias básicas contidas nas latitudes das formas que as 

aproximam do conceito de Função: 

 

1. A medição de diversos tipos de variáveis físicas através de segmentos. 
2. Alguma noção de relação funcional entre variáveis (por exemplo, 
velocidade como uma função do tempo). 
3. Representação gráfica ou por diagramas de tal relação funcional, 
considerando um passo importante em direção à introdução de um sistema 
de coordenadas (p. 22). 

 

 Essa representação gráfica, embora não evidencie precisamente relações quantitativas, 

apresenta diferentes graus de intensidade à velocidade em dependência com o tempo de certo 

fenômeno (Figura 9). Trata-se de uma linha horizontal na qual, determinam-se instantes de 

tempo. De cada um desses instantes, parte uma barra vertical representando a velocidade do 

objeto naquele determinado momento. Dependendo da intensidade da velocidade, maior será 

o comprimento da barra.   

 
Figura 9 – Representação gráfica da velocidade em função do tempo para Oresme. 
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Galileu Galilei (1564 - 1642) também trabalhou com representações semelhantes às de 

Oresme, no entanto empreendeu um estudo mais avançado ao quantificar as grandezas com as 

representações gráficas advindas da experiência e, mais precisamente, de medidas. Conforme 

Oliveira (1997), com os estudos de Galileu, as associações de causa e efeito passaram a ser 

encaradas de forma quantitativa e, portanto, tornaram-se verificáveis e verificadas. 

Nessa mesma época do desenvolvimento dos trabalhos de Galileu, François Viéte 

(1540 - 1603) apresentou sua notação algébrica. O advogado Francês designou vogais para 

representar variáveis e consoantes para parâmetros, consolidando uma linguagem simbólica 

essencial para o avanço dos estudos matemáticos subseqüentes. 

Tendo as representações matemáticas sido facilitadas pela posse dessa nova notação, 

cerca de três décadas mais tarde, encaminhou-se à construção gráfica iniciada por Fermat 

(1601 - 1665) e Descartes (1596 - 1650), o sistema cartesiano de referência. Um sistema 

caracterizado por dois eixos ortogonais onde cada um representa um conjunto de variáveis, 

usualmente, o eixo x (eixo horizontal) as variáveis independentes e o eixo y (vertical) as 

variáveis dependentes. Para cada variável em x existiria uma variável determinada em y, o que 

ficaria conhecido como um par ordenado. Traçando retas ortogonais aos eixos, cada uma 

partindo da sua variável correspondente, teríamos a representação gráfica de uma função ao 

tomar o conjunto dos pontos de interseção de todas as retas, ou então, o conjunto de todos os 

pares ordenados (Caraça, 1998). 

Na mesma época em que a representação gráfica de funções atinge seu auge com 

sistema cartesiano, o desenvolvimento da notação algébrica proporcionou uma forma 

simbólica de representá-las. Era o início do método analítico de reconhecimento funcional. 

Costa (2004) afirma ter sido nesse momento, com a introdução da linguagem algébrica 

e com o desenvolvimento da representação cartesiana que, pela primeira vez, relações de 

dependência entre quantidades variáveis puderam ser representadas por uma equação em x e 

y. Assim, além de essa equação representar uma relação, com ela seria possível o cálculo do 

valor de uma variável partindo da outra. A noção de função atinge um caráter bastante 

abrangente, além de se formalizar a idéia de reconhecimento de padrões e previsão de 

fenômenos ao associá-los a uma lei ou regra. Como já comentado no início deste capítulo, 

essa capacidade de previsão apresenta-se como ferramenta fundamental à sobrevivência 

humana e ao controle da natureza. 

A titulo de enriquecimento desse excerto e, também, como forma de deixar claro qual 

era a concepção de Descartes, apresenta-se a sua definição de Função, na qual percebemos a 

considerável aproximação com as definições atuais ao defini-la como: 
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uma equação em x e y, um meio para introduzir uma dependência entre 
quantidades variáveis de modo a permitir o cálculo de uma delas 
correspondendo aos valores de outra. (BRAGA, 2006, p. 18).   

 

Trata-se de um grande avanço para a Matemática, pois com a explicitação em termos 

algébricos da relação entre as variáveis, além de se ter condições de obtenção do valor de y 

para cada valor de x, pode-se construir as representações tabulares e gráficas precedendo-se 

dessa relação. Portanto, a representação analítica não extingue as antecedentes, apenas as 

complementam com um alcance significativamente maior. 

Muito embora estejamos carregando conosco as expressões “pensamento funcional” e, 

mais precisamente “Funções”, é válido destacar que elas só foram empregadas em um 

momento bastante tardio. Braga (2006) e Eves (1997) destacam que a introdução textual da 

expressão “Função” se deu com Leibiniz (1646 - 1716) no ano de 1694 no intuito de designar 

“qualquer quantidade associada a uma curva, como, por exemplo, as coordenadas de um 

ponto da curva, a inclinação de uma curva e o raio da curvatura de uma curva” (EVES, p. 

660). 

Mais do que o interesse em saber, precisamente, a data de inserção de tal expressão 

para o instrumento matemático em questão, queremos destacar a concepção dada a ele, 

caracterizado como uma relação entre quantidade e uma curva. Nesse sentido percebe-se o 

conceito de Função atuando como um correspondente entre as leis matemáticas e as leis 

geométricas, unificando dois campos, o analítico e o geométrico que, segundo Caraça (1998), 

eram considerados separados em compartimentos estanques por mais de vinte séculos. 

Consolida-se, então, uma leitura quantitativa das formas, nascendo a Geometria Analítica e, 

finalmente, consolidando a quantificação do universo. 

Por volta de 1750, Euller (1707 - 1783) oferece sua contribuição ao estudo das 

Funções ao introduzir a notação f(x), largamente utilizada até os dias de hoje. Além disso, o 

matemático suíço afirmou que as expressões analíticas envolvidas nas relações funcionais 

eram compostas apenas pelas operações algébricas usuais (COSTA, 2004) de adição, 

subtração, multiplicação, divisão, extração de raízes, exponenciais, logaritmos, derivadas e 

integrais23. 

Entretanto, Joseph Fourier (1768 - 1830) sentiu a necessidade de uma relação mais 

abrangente entre as variáveis ao estudar as séries trigonométricas. A relação expressa por 

Euller estava se mostrando insuficiente. Foi então que, um pouco mais tarde, em uma análise 
                                                 
23 As derivadas e integrais, noções do Cálculo, foram desenvolvidas por Leibiniz em 1684.   
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profunda daquelas séries, Lejeuene Dirichlet (1805 - 1859) acabou por generalizar o conceito 

de Função no intuito de englobar as relações propostas por Fourier propondo a seguinte 

definição citada por Braga (2006): 

 

Se uma variável y está relacionada com uma variável x de tal modo que, 
sempre que é dado um valor numérico a x, existe uma regra segundo a qual 
um valor único de y fica determinado, então diz-se que y é função da 
variável x (p. 18). 

  

Com Dirichlet, o conceito de Função chega ao auge da sua generalidade, mas, em 

contrapartida, afasta-se das condições iniciais que o fundamentou (Caraça, 1998). 

Indiscutivelmente, o progresso atingido impressiona. O universo e, em particular a 

geometria passou a ser explicada pelo quantitativo. No que se refere à Geometria, damos um 

destaque para evidenciar os benefícios ocasionados pela formalização conceitual das Funções. 

A definição de curva, por exemplo, era bastante difícil no campo puramente geométrico, 

porém, encontrou no campo analítico uma forma aparentemente mais simples, podendo ser 

desenvolvida de forma extraordinária ao ser representada como a imagem geométrica de uma 

função (CARAÇA, 1998). A exemplo do que destacamos sobre os avanços gerados pelo 

conceito de Dirichlet, atingiu-se uma generalidade do conceito de curvas usando-se funções. 

Por outro lado, houve um afastamento das condições iniciais, ao passo que algumas 

representações geométricas de Funções, fugiam da noção intuitiva de curvas. Desse modo, o 

conceito de Funções se mostrou tão amplo e atingiu tamanho grau de generalização, ao ponto 

de “fugir” dos nossos sentidos.  

Essa dificuldade de visualização, ocasionada pela formalização conceitual, foi ainda 

mais marcante a partir do final do século XIX e início do século XX com o advento da escola 

Formalista, uma corrente filosófica da Matemática que a apresentava basicamente mediante 

uma estrutura lógico-dedutiva, construída integralmente a partir de definições e axiomas. 

Nesse momento a Matemática ficou marcada pelo rigor e tópicos como Teoria dos Conjuntos 

e Estruturas Algébricas ganharam maior ênfase. 

Sustentado pelos pressupostos da escola Formalista e pelos ideais do grupo francês 

Bourbaki (1930), emerge por volta de 1950, o chamado Movimento da Matemática Moderna 

– MMM – um movimento de cunho revolucionário que visava implementar as propostas 

formalistas nos ensinos Fundamental e Médio. 

Braga (2006) destaca a posição de Kieram (2002) a respeito do impacto do MMM no 

estudo das funções. O autor crê que a idéia de dependência funcional foi eliminada com o 
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Movimento, ao passo que uma função passou a ser uma relação entre elementos de dois 

conjuntos como se pode perceber na definição encontrada em Eves (1997): 

 

É um conjunto de pares ordenados com a condição de se 

1 1 2 2 1 2( , ) ,  ( , )  e a b f a b f a aÎ Î = , então 1 2b b=  (p. 661). 
 

Percebemos que, realmente, a noção de dependência entre variáveis não fica evidente 

com essa definição. Além do uso da Teoria dos Conjuntos para definir funções, aparece, 

também nessa época as definições de domínio e imagem, além das classificações de Funções 

em injetora, sobrejetora e bijetora. Entretanto, por acreditarmos nessa linguagem Moderna 

como dificultadora da aprendizagem, não entraremos em maiores detalhes a seu respeito, 

visto que esse trabalho se propõe a analisar metodologias capazes de oferecer uma 

aprendizagem com significado.  

 

4.6 História das Funções aplicada ao ensino 

 

Sustentados por todas as defesas do aspecto histórico no ensino, como visto no 

capítulo anterior, nos propomos a aplicar uma metodologia de ensino do conteúdo de Funções 

focada na história do seu desenvolvimento conceitual como acabamos de ver. Obviamente, 

com as devidas adaptações aos estados atuais do conhecimento como expresso por Zuñiga 

(1988) e já comentado nesse trabalho. 

Braga (2006) nos brinda com um comentário de Euclides Roxo (1937) que serve como 

referência para a elaboração da nossa sequência didática: 

 

Começando pela simples e vaga idéia de dependência, passar-se-á depois a 
de relacionalidade e à de funcionalidade, apresentadas sob o tríplice aspecto 
(tabelas, gráfico e algébrico) evitando-se de começo as definições formais e 
as demonstrações rigorosas (p. 86). 

 

Nessas condições, seguindo a evolução histórica do conceito (Tabela 1), aplicamos 

nosso projeto de pesquisa acreditando no potencial de se oferecer uma aprendizagem com 

significado. Fazendo o uso de outros trabalhos, artigos e dissertações calcadas nesse mesmo 

ideal, além do livro do próprio Roxo (1930) e os pressupostos teóricos de Klein e Poincaré, 

visamos possibilitar uma aprendizagem significativa do conteúdo de Funções, mantendo-a 

relacionada com o contexto de sua criação, mostrando a Matemática como fruto da criação 
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humana, passando pelos diversos estágios e evidenciando a necessidade e tendência de 

generalização e formalização dos conceitos matemáticos. 

 

Conceito Época aprox. Expoente 

Relações de dependência qualitativas sem estimativa - 

Quadros explicativos (Tabelas) sem estimativa Civilização Babilônica 

Interpretações quantitativas 580 a.C. Escola Pitagórica 

Variáveis Séc. XI Sociedade Grega 

Representações Gráficas Séc. XIV Nicole Oresme 

Linguagem algébrica Séc. XVI François Viéte 

Representação analítica Séc. XVII Fermat e Descartes 

Introdução do termo “Função”  Séc. XVII Leibinitz 

Notação f(x) Séc. XVIII Euller 

Definição utilizada atualmente Séc. XIX Dirichlet 

Tabela 1. Sequência histórica do desenvolvimento das Funções 
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PARTE 2. A Pesquisa 
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SEÇÃO 5 

Procedimentos Metodológicos 

 

5.1 Paradigma adotado 

 

Como o objetivo de nossa investigação é identificar se o conteúdo matemático 

Funções, trabalhado pedagogicamente mediante uma sequência didática proposta numa 

perspectiva histórica, foi apreendido significativamente pelos estudantes, optamos pela análise 

qualitativa, uma vez que esta, segundo Paulo (2005), é a mais adequada na busca de 

evidências de aprendizagem significativa. 

Além disso, Almouloud (2008, p.1) destaca que pesquisas que se propõem a construir 

e aplicar sequências didáticas em ambientes específicos visando o “estudo de sua 

aplicabilidade como o diagnóstico de concepções, dificuldades, obstáculos, níveis de 

desenvolvimento do raciocínio envolvido” são tipicamente qualitativas. 

Como formato de pesquisa qualitativa, adotamos uma estratégia que aplica alguns dos 

aspectos da Engenharia Didática (ALMOULOUD, 2008; PAIS, 2002) ao realizarmos análises 

a priori e a posteriori da sequência aplicada. 

Na análise a priori apresentamos nossos objetivos com tais atividades, bem como 

nossa expectativa de como os alunos iriam se portar durante seu desenvolvimento, destacando 

tanto as eventuais dúvidas e problemas que poderiam surgir quanto possíveis estratégias a 

serem adotadas para contorná-los. Na análise a posteriori relatamos os episódios ocorridos 

durante a aplicação, sempre os relacionando com nossas expectativas descritas a priori, 

analisando se nossas suposições foram verdadeiras, se as estratégias de contorno foram 

válidas, interpretando o comportamento e o desempenho dos indivíduos, além de detalhar 

eventos inesperados. 

Esse paralelo entre as suposições a priori e os relatos a posteriori nos permitem chegar 

a algumas considerações a respeito da validade, pertinência e eficácia da proposta e, dessa 

forma, apontar aspectos relevantes que possam ser aplicados na prática pedagógica, bem 

como sugerir novas investigações em outros aspectos. 

 

5.2 A escola 

 



64 

 Escolhemos para a aplicação de nossa pesquisa uma escola pública no município de 

Paranavaí no estado do Paraná. Trata-se de uma escola de médio porte que oferta um ensino 

de quinta a oitava série do Ensino Fundamental, além dos três anos do Ensino Médio, 

contabilizando um total de mil setecentos e vinte cinco alunos matriculados no ano de 2009.  

A escola é muito bem estruturada, tendo quase cinco mil metros quadrados de área 

construída entre salas de aula, salas administrativas, biblioteca, laboratório de informática, 

refeitório, ginásio, quadra poli-esportiva, entre outros, o que lhe confere um alto conceito 

dentre as escolas públicas da região noroeste do Paraná24. 

Nosso acesso à instituição se deu por intermédio de um dos professores de Matemática 

que participava conosco de um grupo de estudos e pesquisas em aprendizagem significativa 

do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática da Universidade 

Estadual de Maringá. Pela proximidade e pelo compartilhamento dos objetivos de pesquisa, 

visto que o professor também estava desenvolvendo sua dissertação de mestrado com enfoque 

na teoria de Ausubel, forneceu-nos indicação e nos proporcionou o acesso à referida escola. 

Cientes dos objetivos e da seriedade do estudo, direção, coordenação e a professora 

titular da turma, autorizaram nossa intervenção. 

 

5.3 Os sujeitos 

 

Pelo nosso objetivo ser detectar indícios de aprendizagem significativa de Funções, 

com seu ensino baseado na perspectiva histórica, era fundamental que os estudantes ainda não 

tivessem tido contato com esse conteúdo. Ademais, era necessário que já tivessem maturidade 

suficiente para um tratamento formalizado das Funções. Desse modo, julgamos ser mais 

adequado trabalhar com uma turma de oitava série. 

Outro aspecto relevante que contou para a escolha dessa série foi a proposta do grupo 

de estudos em aprendizagem significativa que participávamos. Nele, três dissertações estavam 

envolvidas na investigação da forma como o conceito de Função se desenvolve nas estruturas 

cognitivas dos estudantes. Uma delas preocupou-se com as idéias básicas para a construção 

do Campo Conceitual de Função, qual seja as estruturas multiplicativas e, para isso, 

investigou estudantes de quarta série do Ensino Fundamental. Outra dissertação envolvida 

investigou a aprendizagem significativa mediante a estratégia de Modelagem Matemática em 

uma turma de 1º ano do Ensino Médio. 

                                                 
24  Dados obtidos em <http://www4.pr.gov.br/escolas/dadosEscola.jsp> Acesso em 14 de julho de 2009. 
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No intuito de que essas duas, juntamente com a nossa, fechassem um ciclo do estudo 

de funções, partindo das idéias básicas do conceito de Função presentes em problemas de 

estrutura multiplicativa, passando pelos processos de formalização do conceito até a aplicação 

em Modelagem Matemática, julgamos adequado a escolha da oitava série. 

O perfil da turma escolhida era eclético contando com estudantes de diferentes 

rendimentos escolares e classes sociais. Antes da aplicação, já havíamos sido informados que 

não era uma turma fácil de trabalhar, justamente pela diversidade presente, com alunos de 

treze a quinze anos, sendo que alguns eram repetentes. 

Apesar das dificuldades que essa variedade poderia proporcionar, acreditamos que 

acabou sendo positiva, pois tivemos condições de notar as diferentes reações e desempenhos 

em uma proposta de ensino de Funções ancorada na História da Matemática. Cogitamos a 

possibilidade de aplicar nossa intervenção em um grupo selecionado de alunos, no entanto, 

decidimos pelo contrário, visto que propomos uma estratégia para ser aplicada em sala de aula 

e que visa ofertar um ensino mais significativo aos estudantes e, assim, aplicá-la à apenas um 

grupo, seria não levar em consideração um componente fundamental do fazer pedagógico que 

é a diversidade de alunos em uma turma, ocasionando interesses e comportamentos variados 

na sala de aula. Desse modo, uma das turmas de oitava série matutina, constituiu-se como os 

sujeitos da nossa pesquisa.  

 

5.4 Procedimentos 

 

A intervenção foi realizada em dez encontros com uma carga-horária de duas 

horas/aula geminadas cada um e seria aplicada em horário escolar durante as aulas regulares 

de Matemática. A pedido da professora titular da disciplina, as atividades desenvolvidas 

contariam como atividades normais de aula programadas para o ano letivo, contando, 

inclusive, como parte da nota trimestral dos estudantes. 

A sequência se constituiu de situações-problemas com um objetivo em comum. A 

primeira estava relacionada com o estudo de Relações de Dependência e envolvia duas 

situações. A segunda e terceira, constituídas por três situações, trabalhavam Tabelas e a 

identificação de Regularidades. Na quarta atividade, três situações objetivavam a 

identificação de Regularidades e a introdução do conceito de Variável. Na quinta atividade, 

contando com cinco situações-problema, abordamos as Representações Gráficas de Funções 

para, por fim, na atividade seis, trabalharmos com a linguagem Algébrica e a representação 
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Analítica de Funções ao longo de quatro situações. A distribuição da carga horária de cada 

situação se deu conforme a tabela abaixo: 

 

Atividade/Situação Duração Dia Conceito-chave Abordado 
Atividades Iniciais 200 min 22 e 27/05 Introdução dos Mapas 

Conceituais 
Atividade 1 

Cadeia Alimentar 50 min 29/05 Relações Qualitativas de 
Dependência 

Caminho para o 
Trabalho 

50 min 29/05 Relações Qualitativas de 
Dependência 

Atividade 2 e 3 
Fervura da água 25 min 03/06 Tabelas 
Fotocopiadora 35 min 03/06 Tabelas e a Identificação de 

Regularidades 
Taxi 40 min 03/06 Tabelas e a Identificação de 

Regularidades 
Atividade 4 

O próximo termo 
da seqüência 

15 min 05/06 Regularidades 

Explorando 
sequências 

75 min 05/06 Regularidades 

Generalização de 
sequências 

95 min 10/06 Regularidades e Variável 

Atividade 5 
Coeficiente de 

Saúde 
20 min 17/06 Representações Gráficas 

Frenagem de um 
veículo 

50 min 17/06 Representações Gráficas 

Gráfico 30 min 17/06 Representações Gráficas 
Corrida de 
carrinhos 

50 min 19/06 Representações Gráficas 

Abastecimento de 
água 

40 min 19/06 Representações Gráficas 

Atividade 6 
Escrevendo em 

linguagem 
matemática 

50 min 24/06 Linguagem Algébrica 

Caixa d’água 50 min 24/06 Representação Analítica 
Aquecimento da 

barra de gelo 
50 min 26/06 Representação Analítica 

Exercícios 
descontextualizados 

50 min 26/06 Representação Analítica 

Entrevistas 20 min. por 
aluno 

19/08 Explicação individual de 
cada Mapa Conceitual 
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Todas as situações foram realizadas em grupos de dois a quatro estudantes e após o 

fim de cada de cada atividade, que envolvia um conjunto de situações, os estudantes deveriam 

entregar um mapa conceitual, construído individualmente, com os principais aspectos 

abordados. Esses mapas conceituais, além de dar condições de acompanharmos a 

aprendizagem dos alunos, serviram para familiarizá-los com essa ferramenta e para que 

praticassem sua construção, visto que, ao final da sequência didática deveriam construir um 

mapa final sobre Função envolvendo os principais conceitos trabalhados ao longo da 

intervenção. A partir da análise desses mapas, bem como das respostas das atividades, 

buscamos indícios da ocorrência de aprendizagem significativa. 

Dividimos a intervenção em três partes: atividades iniciais; desenvolvimento das 

atividades; avaliação da qualidade da aprendizagem. 

As atividades iniciais objetivavam ensinar os estudantes a construírem Mapas 

Conceituais, visto que, como mencionado, essa foi a ferramenta que escolhemos para 

completar a verificação da ocorrência de aprendizagem significativa, juntamente com a 

análise das respostas das atividades e uma entrevista semi-estruturada sobre os mapas 

elaborados pelos alunos. 

Dois encontros, com duas horas-aula geminadas cada um, foram destinados aos 

estudos dos mapas. Para esse estudo, seguimos o roteiro de introdução proposto por Novak 

(1984) (Anexo A). Iniciamos a introdução aos mapas por uma atividade introdutória que 

objetivava o entendimento do que é conceito e do que é uma palavra ou frase de ligação. Para 

tal, incentivamos que os alunos percebessem a diferença entre três quadros com algumas 

palavras discriminadas, dos quais dois representavam conceitos e um, frases de ligação 

(Apêndice A). Na sequência, entregamos um texto a respeito do ciclo da água (Anexo B) e 

pedimos para que os alunos lessem e identificassem os conceitos presentes. De acordo com os 

conceitos destacados pelos alunos, construímos no quadro, em conjunto, um Mapa Conceitual 

sobre o texto. Após esse primeiro contato com um mapa, dividimos a turma em grupos de 

dois a quatro integrantes e solicitamos que cada grupo escolhessem entre três textos (Anexos 

C, D e E) para posterior elaboração de um Mapa Conceitual a seu respeito. 

O desenvolvimento das atividades foi realizado durante oito encontros, também com 

duas horas-aula geminadas cada um.  

Em cada atividade os alunos trabalharam em grupos de três a quatro integrantes, 

totalizando, inicialmente, treze grupos. No entanto, alguns acabaram se dividindo, chegando a 

totalizar quinze grupos ao longo da aplicação. Nessas atividades, cada equipe teve contato 

com pelo menos uma noção matemática importante que contribuiu, ao longo da história, para 
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a formalização do conceito matemático de Função. Nossa intenção era que cada um desses 

conceitos se constituísse como um conhecimento prévio para o próximo a ser estudado na 

sequência didática, atuando como base de sustentação para o novo conhecimento.  

Para acompanhar o processo de aquisição conceitual, bem como para avaliarmos como 

esses conceitos estavam relacionados, propusemos que um mapa conceitual fosse elaborado 

individualmente ao final de cada atividade. Esse mapa deveria relatar o entendimento do 

estudante sobre os conceitos trabalhados em cada conjunto de situações-problema. 

Por fim, a fase de avaliação da aprendizagem correspondeu à elaboração de um mapa 

conceitual final sobre Funções por cada aluno, sucedida de uma entrevista semi-estruturada na 

qual cada estudante explicou seu mapa. A estruturação da entrevista se deu mediante a análise 

dos mapas conceituais e à caracterização de ligações conceituais que poderiam indicar a 

ocorrência de aprendizagem significativa, sendo assim perguntamos o que o aluno quis dizer 

ao estabelecer aquela ligação, pela resposta, pudemos reforçar, ou não, o indicativo de 

aprendizagem significativa. Também questionamos a respeito de ligações confusas que não se 

apresentavam como logicamente corretas. Nossa intenção com estes questionamentos, foi de 

buscar a possibilidade de alguma aprendizagem que, talvez, não tenha ficado clara devido a 

forma como o aluno se expressou. 

 

5.5 Análise dos dados 

 

Obteremos os indícios de aprendizagem significativa mediante três procedimentos, a 

análise das respostas das atividades, dos mapas conceituais e pela realização de entrevistas. 

Nas respostas das atividades procuramos identificar a constituição dos conceitos 

trabalhados nas atividades iniciais como subsunçores para as seguintes. Como a sequência 

didática atua de forma cumulativa, na qual o conteúdo aprendido inicialmente continua 

presente ao longo de todo o restante do processo, procuramos identificar se os estudantes 

realizaram uma aprendizagem desse modo, isto é, se nas atividades mais avançadas ainda 

fizeram uso dos conceitos estudados anteriormente, sendo capazes de relacionar aqueles com 

estes, num processo de integração, como descrito na teoria de Ausubel. Para maximizar a 

confiabilidade dessa interpretação, adotamos a comparação entre a análise a priori e a 

posteriori da sequência didática, como tipicamente se faz na Engenharia Didática. 

Com relação aos mapas conceituais parciais e finais, também analisamos se 

evidenciaram uma relação entre conhecimentos novos com conhecimentos previamente 
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apreendidos, além de darmos bastante importância para a qualidade das ligações feitas entre 

os conceitos. Adotamos a classificação de Piaget e Garcia (1989, apud Dutra, Fagundes e 

Cañas, 2004) que descrevem três tipos de implicações, a local, sistêmica e estrutural. Essa 

classificação é baseada na palavra de ligação da proposição e denota menor ou maior 

significação.  Mapas com ligações estruturais são mais significativos que mapas com ligações 

locais, apesar destas ligações poderem ser, também, logicamente verdadeiras. 

A entrevista teve um papel de verificador da efetiva constituição de uma ligação 

estrutural ou sistêmica. Questionamos os alunos a respeito de certas ligações potencialmente 

estruturais ou sistêmicas feitas em seus mapas para confirmar, ou não, o enquadramento nessa 

classificação. Além disso, ligações que possam ser consideradas estruturais ou sistêmicas, 

mas que não ficaram claras no mapa, foram questionadas de forma ao aluno explicar o que 

quis dizer com ela. Dependendo das respostas e das explicações nessa entrevista, pudemos 

identificar, ou não, a ocorrência de uma elaboração significativa, mesmo que não tenha sido 

claramente evidenciada pelo mapa. 

Essa triangulação entre análise de um mapa e a explicação feita por seu elaborador nos 

deu condições de julgar a ocorrência de aprendizagens significativas. Um mapa claro, que 

explica relações conceituais de forma lógica, que relaciona o conteúdo de funções com os 

outros conceitos estudados ao longo da sequência didática, o nível de implicação das ligações 

entre os conceitos e mesmo a presença de uma estrutura hierárquica juntamente com sua 

explicação na entrevista foi considerado um indicativo de ocorrência de aprendizagem 

significativa, nos levando a concluir a respeito da eficiência da nossa proposta, qual seja de a 

história da matemática ser um material potencialmente significativo para o estudo de funções.  
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SEÇÃO 6 

Análises a priori e a posteriori  

  

 Nessa seção, apresentamos as análises a priori e a posteriori de nossa sequência 

didática. As análises a priori consistem na descrição das atividades e das nossas expectativas 

na implementação de cada uma delas, também descrevemos as possíveis dificuldades que os 

alunos poderiam encontrar bem como as possíveis estratégias de contorno que poderíamos 

adotar para tirar dúvidas. Todas estas análises foram feitas em um momento anterior à 

aplicação da sequência em sala de aula.  

Após a aplicação das atividades, iniciamos as análises a posteriori, em que 

descrevemos e relatamos tanto os episódios ocorridos, quanto as respostas dos estudantes nas 

situações-problema, além de analisarmos alguns mapas conceituais parciais elaborados pelos 

estudantes. 

No intuito de facilitar a leitura e o acompanhamento do desenvolvimento das 

atividades, no relato a seguir, optamos por não adotar, como o “fio condutor”, a sequência 

metodológica da pesquisa – todas as análises a priori seguidas de todas as análises a 

posteriori – mas sim apresentar as análises a priori e a posteriori de cada uma das situações-

problema individualmente. Nesse sentido, a ordem das situações-problema atua como “fio 

condutor” desse relato. 

 

Atividade 1: 

 

Presenciamos um ensino de Matemática deslocado da realidade, aparentando, esta 

matéria, estar desligada do dia-a-dia dos aprendizes e prender-se exclusivamente aos laços 

internos da própria Ciência, cercada por formalizações, abstrações e idéias que parecem ter 

sido desenvolvidas por uma pessoa de inteligência superior. Com isso, o fato de a Matemática 

ter surgido para descrever a natureza e a realidade, fica afastada e, em consequência, emergem 

dificuldades em seu aprendizado. Essas dificuldades poderiam ser reduzidas se fosse 

apresentada de forma ligada ao cotidiano do estudante e aos fenômenos da natureza 

(RORATTO, 2007). 
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Nesse sentido, optamos por iniciar a sequência didática por uma atividade que envolve 

a natureza e situações cotidianas, intentando aproximar a Matemática da realidade e, por 

conseguinte, a Matemática do estudante. 

Propomos a Atividade 1 constituída por duas situações-problema, a Cadeia Alimentar 

e o Caminho para o Trabalho. Essa atividade será desenvolvida ao longo de duas horas-aula e 

terá como objetivo central o estudo das Relações de Dependência que, por sua vez, poderá se 

constituir como importante subsunçor para as atividades posteriores e para a formalização do 

conceito de Função.  

O motivo de iniciarmos a sequência didática pelo estudo das relações de dependência 

é, justamente, por estarmos adotando a história do desenvolvimento conceitual das Funções 

como guia de nossa proposta. Como visto anteriormente, a idéia de relação de dependência 

constituiu-se nos primeiros passos rumo à formalização do conceito de Funções, visto que o 

universo apresenta dependências e estas interferem diretamente nas questões de sobrevivência 

do homem. Por exemplo, ao escolher um lugar para fixar sua tribo, o homem teve de analisar 

as condições climáticas e geográficas da região, a escolha também dependia do acesso a 

alimentos e à água que, por ventura, também são dependentes do clima e da geografia do 

ambiente. 

Dessa forma, partimos a sequência didática por essas questões relacionadas às relações 

de dependência, primeiramente, de forma essencialmente qualitativa, pois, historicamente, a 

quantificação se desenvolveu posteriormente ao tratamento qualitativo. 

 

Situação 1. Cadeia Alimentar 

 

1.1 Análise a priori. 

 

Situação problema 1. Cadeia Alimentar. 
 
 Entende-se por Cadeia Alimentar o “conjunto das espécies animais e vegetais, 
dispostas em níveis, de forma que a espécie situada em nível superior se alimenta da inferior” 
(http://www.areaseg.com/eco/ema-pedia.html). Sendo assim, um desequilíbrio populacional 
em certo nível, ocasiona desequilíbrios nos demais. Sabendo que o tamanho de uma 
população está diretamente relacionado com a quantidade de alimento disponível e 
inversamente proporcional à quantidade de predadores existentes, responda as perguntas a 
respeito da cadeia alimentar ilustrada abaixo.  
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a) O que acontecerá com as outras espécies se houver uma redução da quantidade de vegetais 
nesse ecossistema? Por quê? 
 
b) Se, por algum motivo, aumentar consideravelmente o número de águias na região, o que 
acontecerá com cada uma das espécies? Por quê? 
 
c) Se a população de passarinhos reduzir consideravelmente, o que acontecerá com a 
população de águias? E com a de vegetais? Por quê? 
 
d) Com base no enunciado e na figura, de que irá depender o tamanho da população de 
espécie de animas ou plantas? 
 
e) Existe algum outro fator externo, que não seja a quantidades de animais expressos nessa 
figura, que poderia interferir na quantidade de vegetais? Cite alguns. 

 

 Na situação da “Cadeia Alimentar”, o foco da atividade é o item d), no qual os 

estudantes terão de destacar a relação de dependência existente na cadeia. A expectativa é que 

sejam capazes de identificar que o tamanho de determinada população dependerá da 

quantidade de alimentos e da quantidade de predadores existentes. O item f), por sua vez, é 

proposto para os alunos perceberem que não são apenas os fatores ilustrados na situação-

problema que interferem na cadeia alimentar. O número de indivíduos de uma espécie de 

animal ou vegetal depende de inúmeros outros fatores como a existência de outros tipo de 

presas e predadores, bem como a interferência humana, o clima, entre outros. Dessa forma, 

objetivamos que os estudantes entendam a existência de várias relações de dependência e que, 
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determinadas alterações e variações, podem ser fruto de outras ocorridas em contextos 

diferentes. 

 

1.1 Análise a posteriori 

 

Logo de imediato tivemos amostras do impacto causado pela escolha de situações da 

natureza para trabalhar um conceito matemático. Foram comuns manifestações do tipo: 

“Professor, mas isso é Ciências”. 

“Não era pra ser aula de Matemática?”  

“Cadê as contas?” 

  

A partir disso pudemos tirar a primeira conclusão a respeito do ensino de Matemática. 

Ele realmente ocorre de forma desligada da realidade e da natureza, contextos que originaram 

aquela Ciência, ao passo que ao apresentar um conceito matemático desligado de números e 

equações, suscitou questionamentos de esse contexto se relacionar ou não à Matemática. 

Com respeito ao foco central da situação-problema, conseguimos obter indícios de 

compreensão do conceito de Relação de Dependência. Em alguns casos, o indício ficou 

restrito ao uso de exemplos e não ficou explícito no item d) o fato de o tamanho da população 

depender da quantidade de alimentos e de predadores. 

Isso pode ser evidenciado em quatro grupos que responderam corretamente os itens a), 

b) e c), porém tiveram problemas com o item d). Dois desses grupos não o responderam, e os 

outros dois deram repostas vagas que não permitiu a constatação de compreensão das relações 

de dependência envolvidas. 

Nos outros nove grupos, ficou evidente a compreensão das relações envolvidas, 

embora em alguns casos, dentre esses nove, apenas a dependência de quantidade de alimento 

foi explicitada, não sendo mencionada a dependência da quantidade de presa. Nos outros, 

evidenciou-se a dependência entre as espécies, porém não foi evidenciada a dependência da 

quantidade de animais envolvida. 

 

“Cada um depende do outro, se aumentar um diminui o outro e vice-
versa” 
 “Depende da quantidade de comida certa para cada espécie” 
 “Isso mostra que cada espécie depende de outra espécie” 

 

Uma das respostas nos chamou a atenção: 
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“Se o tanto de águia estiver equilibrado, o tanto de cobra vai estar, e 
assim por diante”.  

 

Nessa resposta para o item d),  embora não de forma generalizada, pode-se perceber 

que o grupo teve uma perfeita idéia da dependência entre a quantidade (ao usar a palavra 

“tanto”) de predador e presa (águia e cobra). O fato de ter dado a resposta com o exemplo 

específico de águia e cobra, e não generalizar entre predador e presa, pode ser um indício da 

necessidade que os alunos têm de possuir um suporte concreto e da dificuldade em se partir 

para o abstrato. Nesse sentido, fortalecemos nossa hipótese de que partir o ensino de Funções 

diretamente com sua representação algébrica, pode ocasionar dificuldades ao entendimento, 

visto que se trata de um contexto formal e abstrato. 

Com respeito ao item e), embora os alunos tivessem dificuldades iniciais para entender 

o que estava sendo pedido, fazendo perguntas do tipo “Como assim, fator externo?”, 

consideramos que atendeu aos propósitos. Após a explicação do que seriam esses fatores 

externos, quais sejam outros fatores que interfeririam na cadeia alimentar, diferentes dos 

expressos no texto e na figura, foram obtidas respostas destacando que o desmatamento, 

incêndio das selvas, interferência do homem e de outros animais diferentes dos listados no 

enunciado, poderiam interferir na cadeia alimentar.  

 

Situação 2: Caminho para o trabalho 

 

1.2 Análise a priori 

 

Situação problema 2. Caminho para o trabalho 
 

Cidade Bela é um local fictício agradável de viver, fica localizada às margens do Rio 
Molhado e entre as cidades Grande e Maior Ainda. Estas duas cidades são interligadas por 
uma via expressa que cruza o centro de Cidade Bela, passando por uma ponte com exuberante 
arquitetura. Além dessa ponte, existem mais duas formas de se cruzar o rio, uma delas é a 
balsa e a outra é a ponte móvel. Entretanto, existem dois inconvenientes, demora-se 25 
minutos para se cruzar pela balsa e, nas segundas, quartas e sextas-feiras, o tráfego de navios 
é intenso, mantendo a ponte móvel bloqueada para veículos por cerca de 20 minutos a cada 
navio que passa. 

Outro orgulho para a Cidade Bela são as feiras de artesanato que ocorrem todas a 
terças e quintas-feiras nos locais indicados no mapa. Nesses dias, fecham-se as ruas para o 
trânsito de automóveis, deixando-as restritas à realização da feira. 

Entretanto, como todas as cidades, Cidade Bela tem seus problemas. Todas as quintas 
e sextas-feiras, o trânsito entre Cidade Grande e Maior Ainda é intenso, fazendo com que a 
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via expressa fique congestionada. Estudiosos do trânsito estimam que se perdem 40 minutos 
ao usar a via nesses dias. Em dias de chuva, a via expressa também congestiona, mantendo os 
40 minutos de perda ao utilizá-la. O caos, na via expressa, toma conta quando chove nas 
quintas ou sextas-feiras, fazendo com que o motorista perca uma hora no trânsito. Outro 
problema grave são os alagamentos causados justamente pelos dias de chuva, quando o Rio 
Molhado transborda e acaba inundando algumas ruas da cidade, tornado-as intransitáveis. 
Todavia, a prefeitura municipal está construindo três obras para sanar esse problema. 
Operários trabalham todos os dias nessas obras, exceto em dias com chuva, quando eles 
recebem folga. Nesses dias chuvosos, os automóveis podem transitar livremente pelas ruas 
onde existem obras, já nos dias em que os operários trabalham, o trânsito é bloqueado. 

Um fator polêmico em Cidade Bela é o grande número de semáforos existentes. Além 
do demasiado número, como exaltam os motoristas, critica-se o fato de se demorar cinco 
minutos ao pegá-lo fechado. 

 

 
 
Baseado no texto descritivo e no mapa de Cidade Bela, ajude o senhor Traba Lhador a 

escolher o melhor caminho para ir de sua casa, situada no ponto C do mapa, até seu trabalho, 
situado em T. O critério para escolha do melhor caminho deve ser o de menor tempo para 
descrever o trajeto, uma vez que o senhor Traba Lhador é um executivo com muitos 
compromissos. Ajude-o então, a escolher o caminho para os seguintes dias: (especifique como 
ele cruzou o rio e qual o tempo total gasto para chegar ao trabalho). 

 
a) Sexta-feira com sol  
b) Quarta-feira com chuva  
c) Terça-feira com sol  
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d) Quinta-feira com sol  
e) Quinta-feira com chuva   
f) O que explica o fato de se levar menos tempo para ir ao trabalho na quinta-feira com chuva 
do que com sol?  
g) Baseando-se nas informações do mapa e do texto, de quais fatores o senhor Traba depende 
para escolher o trajeto para o trabalho?  
h) Existem outros fatores, diferentes dos considerados pelo texto e mapa, que o senhor Traba 
Lhador poderia depender para chegar no horário em seu trabalho? Cite alguns.  

 

Na situação “Caminho para o Trabalho” propomos uma tarefa ligada com o cotidiano, 

na qual se deve escolher o caminho em que se perde menos tempo levando-se em 

consideração alguns fatores que podem gerar dificuldades durante o deslocamento. O fato de 

os alunos terem de se deslocar diariamente para a escola é uma situação semelhante, sendo 

assim, acreditamos que haverá uma identificação dos indivíduos com o problema e, 

consequentemente, com a Matemática. 

Analogamente à situação anterior, o item g) é o foco da atividade, pois é nele que, 

esperamos, os alunos evidenciarão as relações de dependência existentes. Esperamos que 

sejam capazes de discernir que o dia da semana e o clima são fatores dos quais o tempo 

levado para chegar ao trabalho, depende diretamente. Da mesma forma, o item h) é proposto 

com o intento de que os estudantes percebam que relações de dependência ocorrem em larga 

escala, não podendo ser restritas às expostas na atividade. Um acidente de trânsito, um 

problema com o carro, entre outros, poderiam interferir no tempo para se chegar ao trabalho. 

Esperamos que, ao fim da atividade, o conceito de relação de dependência fique claro 

para os estudantes. Concluiremos se isso aconteceu mediante a análise das respostas da 

atividade, bem como pelo mapa conceitual a ser elaborado individualmente envolvendo 

ambas as situações. 

A ênfase a ser dada nas relações de dependência justifica-se pelo fato de ser uma das 

idéias básicas do conceito de Funções. Sendo assim, acreditamos que esta atividade, baseada 

em situações cotidianas e da natureza, acabará por se constituir em um importante subsunçor 

para a aprendizagem significativa do conceito de função.  

 

1.2 Análise a posteriori 

 

A aplicação dessa situação nos mostrou o quão alarmante está a situação do ensino 

brasileiro. Mesmo após explicar a proposta da atividade e passar de grupo em grupo 

auxiliando quem precisava, fomos surpreendidos minutos antes do fim do tempo de realização 
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com algumas manifestações de que não haviam entendido o que era para ser feito. Não 

poupando esforços, explicamos novamente o propósito da atividade, mas permaneceram as 

dúvidas e indagações de “como vou saber qual vai ser o melhor caminho a ser escolhido”. 

Nesse instante, questionamos os integrantes desses grupos se haviam ao menos lido o 

enunciado do exercício. Surpreendentemente, a resposta foi “não”. 

Um sentimento de frustração se abateu sobre o pesquisador ao ver que, embora não se 

poupe esforços para se criar novas estratégias de ensino, para tornar a Matemática uma 

matéria mais atraente, estes esforços, por vezes, acabam sendo em vão em virtude da 

indiferença dos alunos. Nesse momento pudemos constatar diretamente a terceira condição de 

David Ausubel para que se haja uma Aprendizagem Significativa, qual seja a necessidade do 

aprendiz estar disposto a aprender significativamente (HAY, 2008). 

Embora tenhamos desenvolvido uma sequência didática potencialmente significativa 

buscando valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes, fundamentando a apresentação 

dos conceitos envolvidos em situações contextualizadas, a sua maioria, no cotidiano, enfim, 

situações práticas e não formalizadas, o descaso dos alunos passou a se constituir em uma 

barreira à nossa proposta. 

Resolvemos então, que a partir daí, faríamos a leitura em conjunto com os alunos das 

atividades propostas e procuraríamos desenvolver uma comunicação mais efetiva com eles, 

inclusive apresentando sinônimos para palavras que os estudantes desconhecessem ou 

explicando algum conceito não diretamente envolvido no objeto de nossa investigação, mas 

necessário ao desenvolvimento da atividade. Dessa forma, um importante aspecto da 

aprendizagem destacado por Ausubel (2003) que não estava acontecendo em nossa atuação e 

que poderia colaborar para a não ocorrência da Aprendizagem Significativa, passou a ser 

considerado: 

 

A linguagem é um importante facilitador da aprendizagem significativa por recepção e 
pela descoberta. Aumentando-se a manipulação de conceitos de proposições, através 
das propriedades representacionais das palavras, e aperfeiçoando compreensões 
subverbais emergentes na aprendizagem por recepção e pela descoberta significativas, 
clarificam-se tais significados e tornam-se mais precisos e transferíveis. Por 
conseguinte, ao contrário da posição de Piaget, a linguagem desempenha um papel 
integral e operativo (processo) no raciocínio e não meramente um papel comunicativo. 
Sem a linguagem, é provável que a aprendizagem significativa fosse muito rudimentar 
(p. 5)25. 

                                                 
25 Embora concordemos com Ausubel acerca do papel da linguagem, discordamos da referência feita a Piaget. 
Para esse pesquisador, a linguagem desempenha papel fundamental no desenvolvimento do pensamento, 
particularmente para o alcance do estádio das operações lógico-formais. Além disso, Piaget não investigou 
situações formais de aprendizagem e sim o desenvolvimento cognitivo de um sujeito epistêmico. 
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A turma, excetuando-se alguns alunos, apresentava sérios problemas de disciplina. 

Antes do início da aplicação da sequência, já havíamos sido alertados pelos professores sobre 

ser uma turma “complicada”. Percebemos que era grande a quantidade de alunos que não 

prestavam atenção nas explicações, não possibilitando a comunicação entre pesquisador e 

estudantes. Não surpreendentemente, esses foram os alunos que mais dificuldades tiveram na 

execução das atividades. 

A questão da dificuldade de diálogo com os estudantes se mostrou ainda mais 

problemática no fechamento das atividades. Acreditamos que esse momento seria de 

fundamental importância por evidenciar o significado do conceito principal da atividade, 

favorecendo o seu estabelecimento nas estruturas cognitivas do estudante. Esse fechamento 

não foi possível, particularmente devido ao pouco tempo restante antes do final da aula, uma 

vez que, por causa da indisciplina e da falta de interesse reinante, foi necessário mais tempo 

para a realização das atividades do que estava previsto. Consideramos este fato prejudicial ao 

processo de investigação e para solucionar esse problema optamos por suprimir uma situação 

das próximas atividades da sequência didática a fim de termos mais tempo para tentar fazer 

esse fechamento.  

Também como reflexo do descaso dos alunos com o estudo, apenas oito grupos 

entregaram a resolução da situação “Caminho para o Trabalho”, de um total de treze 

previstos. 

Desses oito, consideramos que quatro grupos identificaram as relações de 

dependência, ou pelo menos uma delas, como esperado na análise a priori, quais sejam a 

dependência do dia da semana e do clima, como podemos ver em algumas das respostas ao 

item g): 

 

  “Depende dos dias da semana e de como tá o tempo” 
 

“Dias de chuva que pode passar pelas obras e o dia que a balsa ou via 
expressa e ponte móvel não estiver congestionado”. 
 
“Os semáforos, dias em que as obras não estam [sic] sendo realizadas, 
o dia em que as feiras não abrem, o dia em que a via expressa 
congestiona menos”. 

 

 Outros dois grupos afirmaram que os fatores dos quais a escolha do caminho do 

trabalho dependem são os semáforos, áreas de alagamento, as obras, as feiras, a balsa, a ponte, 

a via expressa... Embora não sejam as respostas esperadas pelas análises a priori, não 
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classificamos tais afirmações como errôneas ou como indicadores de não entendimento do 

conceito de relações de dependência, ao contrário, indicam que os alunos encontram-se na 

direção certa, apesar de presos a situações ainda bem específicas. Outra resposta foi que a 

escolha do caminho do trabalho depende “da quantidade de tempo que ele leva para chegar 

ao trabalho”. Novamente, não previmos essa resposta na análise a priori, entretanto, não a 

consideramos como indicativo de ausência de entendimento do conceito, visto que o fato do 

tempo gasto em determinado caminho é determinante para a escolha ou não do mesmo pelo o 

senhor Traba Lhador, estabelecendo uma relação de dependência. 

 Consideramos que apenas um grupo não conseguiu estabelecer uma relação de 

dependência ao responder o item g) como “o trajeto da balsa”, visto que nada no enunciado 

referia ao trajeto da balsa. Essa conclusão fica reforçada pela resposta dada no item h), no 

qual o grupo aponta  “ a balsa e a via expressa” como fatores externos que interferem na 

escolha do caminho, ao passo que outros cinco grupos apontaram fatores condizentes com o 

esperado a priori como: a hora que o personagem acorda, problema com o carro, tipo de 

transporte usado, velocidade em que se dirige. 

 Analisando as respostas dos estudantes para as atividades, podemos concluir que, de 

forma geral, houve estabelecimento de relações de dependência. Entretanto, até essa etapa de 

nossa intervenção não existiam informações suficientes que nos permitissem afirmar se este 

conceito se constituiu, efetivamente, como um subsunçor às próximas atividades. Levando em 

consideração a dificuldade de comunicação e a falta do fechamento da atividade, chegamos a 

acreditar que, de fato, isso poderia não ter ocorrido. Esta afirmação ganhou ainda mais força à 

medida que recebemos os mapas conceituais referentes às situações 1 e 2 da atividade 1. 

Recebemos apenas dezesseis mapas conceituais dos trinta e nove que eram esperados. 

Novamente, destacamos a falta de compromisso da turma com as atividades escolares.  

Desses dezesseis mapas, apenas um (figura 10) apresentou indícios de ocorrência de 

aprendizagem significativa do conceito de relações de dependência.    

 



80 

 
Figura 10: Mapa conceitual com indícios de aprendizagem significativa de relações de 
dependência 
 

 Nesse mapa, a aluna descreveu seu aprendizado com o auxílio dos textos abordados 

nas duas situações e deixou claras as relações de dependência ao estabelecer as ligações 

conceituais:  

· CADEIA ALIMENTAR que por sinal DEPENDE do NÚMERO de ALIMENTOS e 

de PREDADORES;  

· CAMINHO PARA O TRABALHO, que DEPENDE dos DIAS DA SEMANA, do 

CLIMA e das maneiras de se ATRAVESSAR o RIO.  

· O MUNDO é feito de DEPENDÊNCIAS 

 

Podemos perceber a importância dada à relação de dependência, o que indica que a 

aluna, realmente, considerou como um conceito relevante. Destaca-se também a presença de 

ligações cruzadas que dá aparência de rede ao mapa conceitual, integrando as linhas de 

raciocínio. 

Todos os outros mapas conceituais apresentaram um mesmo problema, os estudantes 

não confeccionaram um mapa do que foi aprendido nas situações, mas sim um mapa do 

enunciado de cada problema. Todos eles descreveram a Cidade Bela com seus rios, pontes e 

ruas, bem como o fato da cadeia alimentar possuir águias que se alimentam de cobras... Sendo 

assim, um mau entendimento do que era para se fazer nos mapas conceituais, não nos 

permitiu tirar nenhuma conclusão para enriquecer essa análise. 
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A fim de evitar novas ocorrências como essas, elaboramos um mapa conceitual da 

atividade 1 como um modelo a ser seguido, para exemplificar o que era esperado que os 

alunos fizessem nos próximos mapas (Apêndice C). 

 

Atividade 2 

 

A atividade 2 era composta, inicialmente, de quatro situações problema nas quais o 

estudante teria contato com tabelas.  

Lembramos que, historicamente, o homem passou a registrar suas observações do 

mundo em quadros explicativos como forma de organização de conhecimento. Desse modo, 

as duas primeiras situações dessa atividade tinham a intenção de fazer com que os alunos 

percebessem o benefício em se utilizar esse instrumento para se ter uma melhor organização e 

sistematização de conhecimento, bem como entendê-los como um facilitador de leitura de 

textos. As outras duas situações objetivavam a compreensão de que, dependendo de como 

uma tabela é feita, poderá passar mais informações, assim como transmiti-las com uma maior 

clareza. No entanto, consideramos que o processo ficaria demasiadamente longo e não haveria 

necessidade de destinar tanto tempo em uma atividade que não se constituiria como conceito 

prévio essencial para a construção e formalização do conceito de Função. Sendo assim, 

optamos por incluir apenas uma situação referente ao primeiro propósito, qual seja apresentar 

as tabelas como um instrumento facilitador de leitura. 

A situação tem apenas um caráter introdutório à próxima atividade, levando cerca de 

trinta minutos para ser realizada. 

 

Situação 1: Desempenho do Brasil nas últimas 5 olimpíadas 

 

2.1 Análise a priori 

 

Situação problema 1. Desempenho do Brasil nas últimas 5 olimpíadas 
 
 Na página do Comitê Olímpico Brasileiro na internet (www.cob.org.br) pode-se 
encontrar um histórico do desempenho da delegação brasileira durante as olimpíadas. 
 No ano de 1992 os jogos foram realizados em Barcelona na Espanha. O Brasil contou 
com a participação de 197 atletas e conquistou uma medalha de prata e duas de ouro, 
inclusive com o voleibol que, a partir dessa olimpíada, passou a estar sempre presente no 
pódio. 
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 Quatro anos mais tarde, nos jogos de Atlanta, 15 dos 225 atletas brasileiros 
conquistaram medalhas, três de ouro, três de prata e as nove restantes de bronze. A grande 
quantidade de medalhas se repetiu em Sidney – 2000, doze medalhas foram conquistadas, 
entretanto, nenhuma foi de ouro. Seis delas foram de prata e as outras seis de bronze, numa 
olimpíada em que 205 brasileiros competiram. 
 Duas medalhas a menos que em Sydney, ou seja, dez medalhas, foram conquistadas 
em Atenas – 2004. Porém, o desempenho foi surpreendente, uma vez que metade delas foram 
de ouro. O restante dividiu-se em duas de prata e três de bronze. 247 atletas brasileiros 
participaram destes jogos. 
 Por fim, a maior delegação brasileira já participante dos jogos, num total de 277 
atletas, voltou das olimpíadas de Pequim com três medalhas de ouro, quatro de prata e oito de 
bronze, dando-se o devido destaque às mulheres, que conquistaram 6 medalhas, feito inédito 
para o esporte nacional. 
 
Baseado nas informações lidas: 
 
a) Construa uma tabela representando os dados presentes no texto. 
b) Qual a olimpíada em que o Brasil conquistou mais medalhas de Ouro? 
c) Qual a olimpíada em que o Brasil ganhou mais medalhas? 
d) Em qual olimpíada o Brasil contou com a maior participação de atletas? 
e) Pode-se dizer que o número de medalhas conquistadas depende do número de atletas 
participantes em cada olimpíada? Justifique sua resposta. 
f) Qual o maior benefício que você achou em representar os dados por meio de uma tabela? 
 

Em nossa aplicação piloto propusemos uma formulação diferente dessa situação. 

Apresentamos um texto partindo das Olimpíadas de 1972. Em virtude do já comentado 

anteriormente, restringimos apenas às Olimpíadas a partir de 1992. No entanto, o objetivo 

permanece o mesmo, fazer com que o aluno construa uma tabela que resuma as informações 

do texto. Esperamos que apareçam tabelas que informem o ano e o país sede das olimpíadas, 

bem como a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas pela delegação 

brasileira. O numero de atletas participantes também é um dado que esperamos ver nas 

tabelas. Procuramos relacionar essa situação à atividade 1 por meio do item e), no qual os 

alunos deverão recorrer aos seus conhecimentos sobre relações de dependência e explicitar 

que, neste caso, não existe esse tipo de relação. No item f) temos a expectativa que 

evidenciem o benefício da tabela como um facilitador de leitura, sendo mais fácil ler a tabela 

do que o texto. 

 

2.1 Análise a posteriori 

 

Devido à dificuldade do fechamento da atividade anterior, optamos por suprimir esta 

atividade, a fim de que tivéssemos mais tempo para fazer o encerramento das situações 
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seguintes. Confiamos que sua ausência não comprometeria o desenvolvimento do restante da 

sequência didática, até porque, as situações posteriores também apresentam representações 

tabulares e, dessa forma, esse instrumento que foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento do conceito de Funções ao longo da história, permaneceria presente em 

nossa proposta. 

 

Atividade 3 

 

Com a representação de conhecimentos e regularidades em quadros explicativos e 

tabelas, o homem teve uma maior facilidade de perceber determinadas regularidades, isto é, 

comportamentos que se repetem em determinados acontecimentos. Com essa percepção, teve 

condições de prever fenômenos, capacidade fundamental para o domínio da natureza.   

Tendo em mente que os registros em tabelas facilitaram a percepção de regularidades 

ao longo da história, essa atividade tem um papel importante na sequência didática ao atuar 

como uma ponte entre o conceito de relação de dependência e a identificação desses padrões 

de repetição. Também atua como momento de introdução ao tratamento quantitativo. Ela é 

composta por três situações problema que levarão em média 75 minutos para serem 

realizadas. 

 

Situação 1: Fervura da água  

 

3.1 Análise a priori 

 

A primeira situação aborda a Fervura da Água e objetiva reforçar a ideia de que 

determinada situação pode depender de vários fatores. No caso da fervura da água, além da 

temperatura, a pressão é um fator determinante nesse fenômeno físico. Na atividade 1, as 

relações de dependência foram abordadas de forma essencialmente qualitativa. Nessa, já 

introduzimos idéias quantitativas. 

 

Situação problema 1. A fervura da água 
 

Entendemos por pressão atmosférica, a força que os gases que estão soltos pelo ar 
fazem em determinado ponto da Terra. Assim como medimos distância por metros ou peso 
por quilogramas, por exemplo, podemos medir a pressão atmosférica em certo local, por uma 
unidade chamada atm. Essa pressão varia de acordo com o local da Terra e interfere em certos 
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fenômenos da nossa vida. Um exemplo dessa interferência é quando estamos viajando e 
sentimos nosso ouvido trancar ao descermos uma serra. 

 
É comum ouvirmos que a água ferve a 100ºC. Analise a tabela abaixo e responda as 

perguntas. 
 

Pressão atmosférica 
(em atm) 

Temperatura que a 
água irá ferver 

(em ºC) 

Pressão atmosférica 
(em atm) 

Temperatura que a 
água irá ferver 

 (em ºC) 
1 100,0 8 170,8 
2 120,6 9  175,8 
3 133,9 10  180,3 
4 144,0 20  213,0 
5 152,2 30  236,2 
6  159,2 40  252,5 
7 165,3 50  265,9 

   Fonte: Roxo (1930, p.149) 
 

a) Após a leitura da tabela, podemos afirmar que a água ferve a 100ºC? 
b) De quais fatores a água depende para ferver? 
c) Quanto maior for a pressão, ______________ será a temperatura necessária para se ferver a 
água. 
d) Quanto menor for a pressão, ______________ será a temperatura necessária para se ferver 
a água. 
e) Será que é possível ferver água em uma temperatura menor que 100ºC? Como? 
f) Tente, com suas palavras, elaborar uma justificativa para o fato de que quanto maior a 
pressão, maior deve ser a temperatura para se ferver a água. 
 

 

 Esperamos que, com a interpretação da tabela, o estudante consiga perceber que não 

é apenas a temperatura a responsável pela fervura da água, mas a pressão também interfere 

diretamente. Além dessa interpretação qualitativa, esperamos que haja a compreensão 

quantitativa de que, quanto maior a pressão, maior será a temperatura de fervura da água, 

valendo o contrário para menor pressão. 

Pretendemos que o item e) intrigue os estudantes, pois a tabela não apresenta uma 

informação que permita respondê-lo efetivamente. Acreditamos que, inicialmente, surgirão 

bastante dúvidas nesse item e preparamos uma experiência para ajudar os alunos em suas 

respostas. Levaremos uma seringa e a encheremos com café quente. Destacaremos o fato de a 

pressão, dentro da seringa, ser de aproximadamente 1 atm e mostraremos que o café não se 

encontra em ebulição. No entanto, ao vedar a seringa e ao puxar o êmbulo, reduziremos a 

pressão interna e o café começará a entrar em ebulição. Mediante a formulação de perguntas, 
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encaminharemos a reflexão para que os estudantes possam compreender o que fez com que o 

café fervesse visto que a temperatura não foi alterada. 

O item f) serve não apenas para favorecer a capacidade de expressão dos estudantes, mas, 

principalmente, para promover a tomada de consciência das noções envolvidas, não se 

constituindo como um objetivo primário da situação. 

 

3.1 Análise a posteriori 

 

Nessa situação, na qual o objetivo primário era a percepção de relações de 

dependência em tabelas, encontramos problemas com respeito ao item a). Quatorze grupos 

entregaram a atividade e, destes, apenas seis responderam que não se pode afirmar que a água 

ferve a 100 ºC, apresentando as seguintes categorias de respostas:  

 

a) Após a leitura da tabela, podemos afirmar que a água ferve a 100ºC? 

Não. dois grupos 

Não, pois depende da pressão atmosférica. dois grupos 

Não, pois ela pode ferver em outras 
temperaturas. 

dois grupos 

 

Por outro lado, sete grupos responderam que é possível afirmar que a água ferve a 100 

ºC, no entanto, percebemos não se tratar de um erro, mas sim de que nosso enunciado estava 

ambíguo. Cem graus Celsius é, de fato, uma possível temperatura de fervura da água, logo, 

podemos afirmar que ela ferve a essa temperatura. Porém, isso não impede de poder ferver, 

também, a outras, como podemos evidenciar em uma das respostas: “sim, até mais que 100 

ºC”. 

Dessa forma, para termos condições de obter respostas condizentes com as esperadas, 

deveríamos re-elaborar o enunciado perguntando se “podemos afirmar que a água ferve 

apenas a 100 ºC”. 

Apesar dessa falha, pudemos concluir que houve a percepção das relações de 

dependência existentes, ou pelo menos de uma delas. Seis grupos destacaram a dependência 

da temperatura e da pressão e cinco grupos destacaram a dependência apenas da pressão 

atmosférica. Apenas dois grupos não demonstraram a compreensão das dependências 

envolvidas na tabela ao responder o item b) como “fogão, fogo e chaleira”. 
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Com relação à percepção quantitativa das dependências envolvidas, exploradas pelos 

itens c) e d), o índice de acerto foi alto. Onze grupos responderam corretamente como “maior” 

e “menor”, respectivamente. Apenas um grupo respondeu de forma contrária e dois grupos 

forneceram respostas inusitadas:  

 

“Quanto maior for a pressão, da panela será a temperatura necessária 
para ferver a água”. 
 

“Quanto maior for a pressão, atmosférica será a temperatura necessária 
para ferver a água”. 

 

“Quanto menor for a pressão, atmosférica será a temperatura necessária 
para ferver a água”. 

 

Estas respostas, contudo, não demonstram uma compreensão equivocada da relação de 

dependência quantitativa, mas sim um erro de leitura. A omissão da vírgula após a palavra 

pressão, no momento da leitura, possivelmente induziu os estudantes a cometerem esses 

equívocos. 

Como supúnhamos a priori, o item e) trouxe dificuldades aos estudantes. Entretanto, 

recorremos à experiência preparada para auxiliá-los a chegar a alguma conclusão. Enchemos 

uma seringa com café, mostramos aos alunos que o líquido não se encontrava em ebulição e 

destacamos que a pressão dentro da seringa era de aproximadamente 1 atm. Ao vedarmos a 

seringa e puxarmos o êmbulo, o café entrou em ebulição. Questionamos o que poderia ter 

causado a fervura visto que a temperatura não foi alterada. Pela análise das respostas, 

acreditamos que houve um entendimento com a experiência. Onze grupos responderam que 

seria possível ferver a água a uma temperatura menor que 100 ºC se a pressão for menor que 1 

atm. Um grupo respondeu que é possível, porém justificou que isso ocorreria pelo aumento da 

pressão. Nesse caso, nota-se que houve confusão na interpretação da experiência. Outro, 

demonstrou uma interpretação equivocada dos valores de temperatura na tabela, não os 

entendendo como a temperatura em que a água ferve em certa pressão, mas sim como a 

temperatura do mecanismo de aquecimento (como um fogão, por exemplo) ao responder que 

“Sim, só vai demorar mais para ferver”. Apenas um grupo indicou que não é possível a 

ocorrência de fervura a menos que 100 ºC. 

Acreditamos que a experiência foi uma forma bastante útil e eficaz na tarefa de 

facilitar o entendimento. Novamente, fica claro o benefício e a necessidade da abordagem 

concreta ante a abstrata para facilitar o entendimento.  
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Com respeito ao item f), apenas três grupos tentaram responder, contudo, não 

conseguiram expressar uma conclusão. 

De forma geral, constatamos que foi atingido o objetivo da situação, as relações de 

dependência foram evidenciadas tanto de forma qualitativa, quanto quantitativa. 

 

Situação 2: Fotocopiadora 

 

3.2 Análise a priori 

 

Situação problema 2. A fotocopiadora 
 

O senhor Traba Lhador foi na fotocopiadora ao lado de seu trabalho e deparou-se com 
a seguinte tabela: 
 

Quantidade Valor da cópia em preto e 
branco (R$) 

Valor da cópia colorida 
(R$) 

1 0,09 ____ 
2 0,18 2,40 
3 0,27 3,60 
4 ____ ____ 
5 0,45 6,00 
6 ____ 7,20 
7 0,63 ____ 
8 ____ ____ 
9 ____ ____ 
10 0,90 12,00 

Tabela adaptada de Brasil (2002, p. 199). 
 
a) Quais as relações de dependência na tabela? 
b) Quanto o senhor Traba Lhador gastaria ao tirar nove cópias em preto e branco e ao tirar 
oito cópias coloridas? 
c) Qual é o preço por cada cópia colorida? 
d) O que você tem a dizer sobre a coluna da tabela referente aos valores da cópia em preto e 
branco?  
e) O que você tem a dizer a respeito da coluna do valor da cópia colorida? 
f) Do que depende o preço a ser pago por um cliente que for até a fotocopiadora?  
g) Os valores expressos na coluna “Quantidade” dependem de alguma outra grandeza? 
h) Quanto custaria 11 cópias em preto e branco? E 11 cópias coloridas? 
i) Quanto custaria 12 cópias em preto e branco? E 12 cópias coloridas? 

 

Com essa situação, pretendemos que os estudantes reconheçam que o preço a ser pago 

depende da quantidade e da qualidade das cópias, exploradas pelos itens a), f) e g). Como essa 

relação de dependência entre várias variáveis já foi abordada na situação 1, a situação 2, além 
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da tomada de consciência já comentada, introduz o processo de identificação de 

regularidades, visto que cada cópia custa R$ 0,09 ou R$ 1,20 e, dessa forma, a coluna dos 

valores a ser pago dependendo do número de cópias variará de 0,09 em 0,09 e de 1,20 em 

1,20. Esperamos que esse raciocínio fique evidente nas respostas dos ítens d) e e). 

 

3.2 Análise a posteriori 

 

 A situação da Fotocopiadora não gerou grandes problemas aos estudantes. Apenas 

alguns tiveram dúvidas para completar a coluna referente ao valor da cópia colorida alegando 

não ser possível saber, pois não se tinha o primeiro valor. Alguns conseguiram o concluir 

mediante à análise da variação de preço de duas para três cópias, chegando à conclusão de que 

cada cópia custava R$ 1,20. Todavia, outros não conseguiram chegar ao entendimento desse 

modo. Nestes casos, fizemos uma analogia com uma ida a uma loja de calçados em que se 

compraram dois pares de tênis iguais e se pagou um total de R$100,00 reais. Questionamos 

quanto custava cada par de tênis e responderam corretamente que custavam R$50,00. Logo, 

mostramos na tabela que se pagava R$ 2,40 por duas cópias e indagamos quanto custaria cada 

cópia. Imediatamente os alunos entenderam o raciocínio e chegaram à resposta. 

Todos os grupos preencheram a tabela de forma correta, no entanto, talvez por 

desatenção, alguns grupos forneceram respostas incorretas no item b). Alguns alunos 

mencionaram os valores correspondentes a oito cópias coloridas, e não a nove, sugerindo que 

se tratou apenas de erros de leitura. 

Com respeito às relações de dependência, tivemos as seguintes categorias de resposta: 

 

a) Quais as relações de dependência na tabela? 

Depende da quantidade e da qualidade  nove grupos 

Depende do valor dois grupos 

Varia de 0,09 em 0,09 e de 1,20 em 1,20 um grupo 

Não responderam dois grupos 

 

Percebe-se que a primeira categoria, que seria a resposta correta, foi fornecida pela 

maioria dos grupos, no entanto, desses nove grupos, quatro responderam no item g) que a 

grandeza “quantidade” é dependente de alguma outra. Essa interpretação equivocada nos 

mostra a possibilidade de ocorrência de uma aprendizagem literal, portanto não significativa 

(AUSUBEL, 2003), uma vez que forçaram uma relação de dependência, talvez por todas as 
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atividades feitas até agora envolverem esse tipo de relação. Dentre os cinco grupos que não 

responderam corretamente o item a), quatro responderam que a coluna da “quantidade” não 

depende de nenhuma outra grandeza, sugerindo que o erro anterior não pode ser um indicativo 

verdadeiro de não compreensão do conceito. Apenas um grupo cometeu erros nos dois itens. 

Nos itens d) e e), que abordavam o foco principal dessa atividade – a identificação de 

regularidades com o reconhecimento de padrões – constatamos que nosso enunciado também 

não foi claro e, por isso, não pudemos concluir se houve o reconhecimento dos padrões 

envolvidos. Nove grupos deram como resposta que as cópias em preto e branco estavam 

baratas e as coloridas caras, ou então fizeram algum tipo de comparativo entre elas 

comentando que as coloridas são mais caras que as em preto e branco. Pelas respostas, 

percebemos que não deixamos claro que esses comentários deveriam se referir à variação dos 

preços expressos em cada coluna da tabela. Apenas três grupos responderam desse modo, 

porém, foram grupos que não entenderam inicialmente a questão e, por meio de nosso auxílio 

e explicação, entenderam que era para relatar a forma como os valores estavam variando. 

Com isso, afirmamos que não foi possível, mediante a análise das respostas, constatar 

se houve ou não uma aprendizagem com significado a respeito da identificação de 

regularidades. 

 

Situação 3: Taxi 

 

3.3 Análise a priori 

 

Situação problema 3. Táxi. 
 

Um taxista de uma determinada cidade cobra por seus serviços uma taxa fixa pela 
solicitação do táxi, chamada bandeirada, mais um valor por km rodado. O valor da bandeirada 
é estipulado dependendo a hora do dia em que o táxi é chamado. Na tabela abaixo, percebe-se 
alguns valores a serem pagos pelos clientes que utilizam o serviço em horário de bandeirada 1 
e de bandeirada 2: 

 
Km rodados Valor com 

Bandeirada 1 
0 R$ 1,20 
1 R$ 2,20 
2 R$ 3,20 
3  
4  
5 R$ 6,20 
10  
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15  
20  

 
Km rodados Valor com 

Bandeirada 2 
0  
1 R$ 3,50 
2  
3  
4 R$ 6,50 
5  
10 R$ 12,50 
15  
20  

 
 
 Complete a tabela e responda as questões abaixo: 
 
a) Do que depende o valor total a ser pago por uma corrida de táxi? 
b) Quanto custa a bandeirada 1? 
c) Quanto gastaria uma pessoa ao andar 4 km em bandeirada 1? E 20 km? 
d) Quanto gastaria uma pessoa ao andar 3 km em bandeirada 2? E 15 km? 
e) Qual o custo da bandeirada 2? 
f) O que se pode dizer a respeito da variação dos preços na bandeirada 1? 
g) O que se pode dizer a respeito da variação dos preços na bandeirada 2? 

 

Essa situação compreende os mesmos objetivos da situação anterior, estipulando 

relações de dependências entre o preço a ser pago por uma corrida de táxi, em virtude da 

quilometragem andada e do valor da bandeirada e seu objetivo é favorecer a fixação dos 

conceitos apreendidos. 

 

3.3 Análise a posteriori 

 

O objetivo dessa situação era o mesmo da anterior, perceber Relações de Dependência 

e Padrão de Variação em uma tabela. 

Treze grupos entregaram a atividade e apenas dois não conseguiram identificar as 

relações de dependência existentes. Suas respostas para o item a) foram de que o valor total a 

ser pago por uma corrida de táxi depende “do cliente” e “do valor”. Talvez, esta segunda 

resposta, possa se referir ao valor da bandeirada, o que seria uma dependência verificada 

corretamente. Entretanto, isso fica apenas como uma suposição. 
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A maioria dos demais grupos destacou apenas uma das dependências existentes. Cinco 

grupos apontaram que depende da quantidade de quilômetros rodados, um grupo respondeu 

que depende da bandeirada e outro grupo respondeu que “depende-se do horário”. Esta não 

era uma resposta esperada a priori, todavia é válida, uma vez que o valor da bandeirada é 

estipulado dependendo do horário em que o serviço for solicitado, inclusive, essa informação 

estava presente no enunciado da situação. Os quatro grupos restantes explicitaram 

corretamente as duas relações de dependência envolvidas. 

Com respeito aos itens b), c) e d). Basicamente todos os estudantes acertaram. Apenas 

dois grupos não responderam quanto se gastaria para rodar 20 km em bandeirada 1 e 15 km 

em bandeirada 2. Talvez, o fato de não responderem não significa que não souberam, mas sim 

que não perceberam que havia duas perguntas em um mesmo item. Apenas um grupo 

respondeu que, ao se percorrer 20 km em bandeirada 1, pagar-se-ia R$ 9,20. Embora 

equivocada, essa resposta nos parece interessante e demonstra claramente que o grupo 

identificou a regularidade existente na tabela – um real por quilômetro rodado. Assim, 

completou a tabela adicionando R$ 1,00 em cada linha. Entretanto, não perceberam que as 

três últimas linhas variavam em 5 km, e não mais em 1 km.  

Esse aspecto merece destaque, pois, embora defendamos ser necessário que se 

incentive o aluno a pensar intuitivamente, isso não implica em não se apresentar a 

formalização. Pelo contrário, ela é de fundamental importância em uma aula de Matemática, 

entretanto, defendemos que essa “lógica vem a posteriori, tendo por objetivo justificar 

propriedades matemáticas, e não apenas, determiná-las” (RORATTO, 2007, p. 25). 

Ao preencher a tabela acrescentando um real a cada linha, o grupo demonstrou ter 

percebido, intuitivamente, o padrão de variação existente. Porém a crença em sua intuição foi 

grande ao ponto de não conferirem seu raciocínio com uma análise mais detalhada da tabela, 

isto é, não houve uma formalização de seu raciocínio intuitivo, o que acabou gerando o erro. 

 Apenas dois dos treze grupos não responderam o item e) corretamente. Contudo, o 

alto índice de acerto não reflete que foi de fácil resolução, pelo contrário, muitas dúvidas 

surgiram. 

A maior parte dos grupos tentava iniciar o preenchimento da tabela pelo valor da 

bandeirada. Por não haver nenhum indicativo que lhes permitia concluir o referido valor, 

pediam ajuda. Incentivamos então os alunos a completarem primeiro as demais linhas da 

tabela para, depois, chegarem a alguma conclusão a respeito da bandeirada. Desse modo, 

concluíram que cada quilômetro rodado custava um real e o valor total a ser pago custava um 

real por quilometro mais o valor da bandeirada, o que os fez inferir que o valor da bandeirada 
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era um real a menos que o valor pago numa corrida de um quilômetro. Novamente, 

destacamos que foram muitas as dúvidas nesse item, acreditamos, até, que alguns não 

conseguiram entender e apenas copiaram a resposta dos colegas. 

Com relação ao foco da questão, a identificação da regularidade com o 

reconhecimento do padrão, que deveria ficar evidente nos dois últimos itens, oito grupos 

identificaram corretamente, afirmando que varia em um real por quilômetro. Um grupo 

chegou a evidenciar a palavra “padrão” em sua resposta: “Pode-se dizer que varia conforme 

seu padrão. Nesse caso de um real”. 

As respostas desses oito grupos reforçaram a falta de clareza de nosso enunciado na 

situação da Fotocopiadora, em que perguntamos “O que você tem a dizer sobre a coluna da 

tabela referente aos valores da cópia em preto e branco” e os alunos responderam que o preço 

estava muito caro. Agora, pelo fato de usarmos a palavra “variação” no enunciado da questão, 

deixamos claro que tipo de comentário esperávamos, qual seja relacionado com a forma de 

variação dos números expressos nas colunas, e não se indicavam um valor caro ou barato. No 

entanto, talvez por estarem condicionados à resposta da situação anterior, quatro grupos ainda 

responderam dizendo que estava caro ou barato. Apenas um grupo não identificou o padrão, 

apenas comentou a respeito dos valores das bandeiradas. 

Pela análise das respostas da atividade, é possível afirmar que, de uma forma geral, 

houve a identificação das regularidades com o reconhecimento dos padrões, visto que a 

maioria completou as tabelas seguindo um raciocínio indutivo de “acrescentar um a cada 

linha”. Entretanto, novamente, não conseguimos fazer o fechamento da atividade devido a 

problemas com a disciplina da turma, o que, certamente, foi prejudicial para a formalização 

do conceito. Sendo assim, e confirmando com a análise dos mapas conceituais elaborados 

sobre a atividade 3, acreditamos que o conceito de padrão não tomou seu lugar nas estruturas 

cognitivas dos aprendizes conforme esperávamos que acontecesse. 

Apenas um mapa conceitual (Figura 11) fez referência a esse conceito e, apesar de ter 

algumas ligações confusas, pode ser considerado como um indicador de ocorrência de 

aprendizagem significativa: 
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     Figura 11 

 

Percebemos que, além de o mapa apresentar uma estrutura hierárquica, com o conceito 

de Padrão em seu topo, nota-se algumas proposições interessantes, como: Padrão precisa de 

uma Lógica. Consideramos essa ligação muito significativa, podendo ser interpretada como 

uma implicação estrutural (DUTRA, FAGUNDES E CAÑAS, 2004), visto que especifica o 

“como” os conceitos estão interligados, à medida que, para se haver um padrão, é necessário 

que haja uma regularidade, uma lógica, uma organização. Se os números, por exemplo, 

estiverem dispostos aleatoriamente, não existe um padrão.  

Apesar de alguma necessidade de explicação de relações que não estão claras26, o 

mapa descreve que os “padrões” podem ser encontrados em “serviços” (situações) que são 

dependentes de números e de contas, bem como nos serviços que envolvem alguma 

dependência com números e contas. Interessante perceber que o conceito de Relação de 

Dependência está presente nesse mapa, sugerindo que foi aprendido significativamente, ao 

passo que ficou armazenado em sua estrutura cognitiva e foi relacionado com o novo 

conhecimento (Hay, 2007). 

Outro aspecto interessante é que explorou relações cruzadas entre as diferentes idéias 

do mapa, como em Números que são usados nas Contas, bem como ao dizer que a 

Bandeirada usa dos Números para ter seu valor estipulado. 

Mesmo que não tenha ocorrido o fechamento da atividade, nos parece que esse aluno 

conseguiu aprender significativamente o conceito de Padrão, construindo proposições 

significativas e estabelecendo relações com conhecimentos previamente estudados. 
                                                 
26 Não realizamos entrevistas com autores dos mapas conceituais parciais devido a falta de tempo para tal. 
Apenas os mapas conceituais finais foram explicados por seus autores, lembrando que esse processo é 
recomendado para destacar algumas evidências de estruturação significativa do conteúdo que, eventualmente, 
não fiquem claras apenas pela observação do mapa. 
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Entretanto, foi apenas um caso dentre os trinta e nove alunos. No intuito de termos mais casos 

de aprendizagem como esse, buscamos na teoria de Ausubel referências para tentar atingir 

nosso objetivo. 

Acreditamos que nossa estratégia de ensino estava restrita à aprendizagem por 

descoberta, a qual Ausubel (2003) descreve como aquela em que “o conteúdo principal do que 

está por aprender não é dado, mas deve ser descoberto de modo independente pelo aprendiz 

antes de este o poder interiorizar” (p. 47). No entanto, o mesmo autor garante que “As funções 

de transferência da estrutura cognitiva se aplicam de forma mais significativa à aprendizagem 

por recepção do que à resolução de problemas [típica aprendizagem por descoberta]” (p. 45). 

Levando isso em conta, optamos, então, por mudar nossa postura e introduzir 

momentos expositivos em nossa intervenção, mediante a resolução de algumas atividades e 

por meio da oferta de exemplos para se tentar alcançar mais casos de aprendizagem 

significativa. 

A despeito da ausência do conceito de Padrão nos outros mapas conceituais, três deles 

merecem comentários, sendo que, dois deles demonstraram a constituição de Relações de 

Dependência como um subsunçor. 

No primeiro (Figura 12), de uma forma bem simples, o aluno demonstra a importância 

que deu para as dependências envolvidas nas situações, destacando que o valor e a qualidade 

de determinado produto, bem como a variação de preços, envolvem relações de dependência. 

Destaca-se, também, a estrutura hierárquica presente. 

 
                        Figura 12 



95 

 

No segundo (Figura 13), bastante elaborado, a aluna destaca todas as relações de 

dependência envolvidas nas três situações. Esse mapa foi construído pela aluna “A”, a qual já 

comentamos anteriormente. O mais interessante desse mapa foi o comentário que a aluna fez 

quando o entregou: “professor, o começo desse mapa ficou igual ao do primeiro, não tem 

como mudar”. Esse comentário sugere que conceito de Relações de Dependência atuou como 

um conhecimento prévio para essa atividade. Ademais, o novo conhecimento foi agregado ao 

conhecimento anterior, demonstrando um típico caso de subsunção derivativa (Ausubel, 

2003). 

 
Figura 13 

 

Outro mapa (Figura 14) nos chamou a atenção por ter evidenciado os benefícios do 

uso de uma tabela, justamente o objetivo principal da Atividade 2, que optamos por suprimir. 

Tínhamos a expectativa de que a atividade 3 fosse capaz de gerar essa percepção, no entanto 

foi surpreendente ter esse indicativo em um mapa conceitual. Concluímos por esse mapa, 

então, que nossa expectativa foi alcançada, pelo menos para esse aluno. 



96 

 
Figura 14 

 

Além de descrever que as Tabelas servem para Organizar melhor nossas Idéias sobre 

algum Assunto, o aluno destacou que possuem diversas Relações de Dependência, portanto, 

relacionou o novo conhecimento com um conceito previamente estudado.  

 

Atividade 4 

 

A partir do século XI, com o fim do feudalismo e o início da burguesia, iniciou-se 

uma era de abertura econômica na qual se desenvolveu o comércio e, também, as ciências. O 

potencial da Matemática como ferramenta que poderia possibilitar o aumento dos lucros ficou 

evidente e, por isso, houve a necessidade do desenvolvimento de uma linguagem diferenciada 

que a tornasse mais facilmente manejável, principalmente para conjuntos de valores 

observados em fenômenos. Desse modo, desenvolve-se o conceito de “variáveis”. 

Nesse sentido, a atividade 4 estabelece uma ponte entre regularidades e o conceito 

de variável. É composta por três situações-problema e estima-se que sejam resolvidas em 

quatro horas-aula. 

 

Situação 1: O próximo termo da sequência  
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4.1 Análise a priori 

 

Situação problema 1. O próximo termo da seqüência  
 

Dê o próximo termo das seqüências abaixo e justifique o porquê da sua escolha: 
 
a) 1  2  3  4  5 
b) 8  10  12  14 
c) 89  85  81  77 
d) -7  -4  -1  2 
e) 81  27  9  3  
f) -3  -6  -12  -24 
g) 4  -8  16  -32 
 

 

Essa situação objetiva introduzir a noção de sequências matemáticas. Não temos 

certeza se os estudantes estão familiarizados com essa entidade matemática, sendo assim, 

introduzimos essa situação para que se familiarizem com as ideias de termos de uma 

sequência e de lei de formação de uma sequência. 

Começamos com a sequência de números naturais, números pares e outras sequências 

aritméticas. Após, explicitamos algumas sequências geométricas. Esperamos que os alunos 

consigam identificar as regularidades para explicitar as regras de formação, quais sejam, de 

adição, subtração, divisão ou multiplicação de uma razão constante. O item g) possivelmente 

ocasionará dúvidas, visto que há uma alternância de sinais entre os termos da sequência. Não 

acreditamos que, de imediato, os estudantes pensem na possibilidade de a razão ser negativa. 

Caso os estudantes forneçam a resposta certa, acreditamos que será por uma constatação 

visual de que altera entre positivo e negativo, mas a razão -2, possivelmente não será 

evidenciada. 

 

4.1 Análise a posteriori 

 

Como supúnhamos a priori a palavra “termo” não era conhecida pelos estudantes, 

porém, após explicarmos que termo seria como um elemento logicamente disposto na 

sequência, resolveram os três primeiros itens, que envolviam sequências aritméticas com 

números naturais, sem encontrar dificuldades.  

No item d), alguns grupos não compreenderam como que a sequência começaria 

negativa e passaria a ser positiva, no entanto, estimulamos que percebessem a diferença entre 

cada termo da sequência e constataram que era sempre três unidades. Logo, na medida em que 
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fossem adicionando três unidades aos termos negativos, em determinado momento, passariam 

a ser positivos. 

A passagem das sequências aritméticas para as geométricas causou algumas 

dificuldades. Vários grupos solicitaram ajuda, pois a diferença entre os termos não se 

mostrava mais constante. Nesse momento, comentamos a possibilidade de o próximo termo 

de uma sequência não ser apenas resultado de uma soma ou de uma subtração, outras 

operações matemáticas poderiam ser efetuadas. Com isso, a percepção da divisão por três e da 

multiplicação por dois nos itens e) e f) foi rapidamente atingida. 

O problema maior, como esperávamos, foi justamente o item g), que apresentava uma 

sequência alternada. Quinze grupos entregaram a atividade, desses, sete responderam que 

cada termo da sequência era o dobro do anterior, ignorando a alternância entre sinais positivos 

e negativos. Quatro grupos responderam corretamente especificando que “estava sendo 

multiplicado por -2” ou então que era “o dobro negativo”. Um grupo não respondeu a questão 

e os outros três forneceram uma resposta esperada pelas análises a priori: “a sequência está 

sendo multiplicada por dois e os números são intercalados em positivo e negativo”, “está 

havendo uma multiplicação por dois, sendo que os números alteram entre positivos e 

negativos”, “aqui o múltiplo por dois do positivo é negativo”. 

Por ter o objetivo de introdução de sequências, acreditamos que os resultados foram 

satisfatórios e as regularidades e os padrões envolvidos foram, de forma geral, identificados. 

 

Situação 2: Explorando sequências 

 

4.2 Análise a priori 

 

Situação problema 2. Explorando seqüências 
 
1) Descubra a regra de formação da seqüência e continue desenhando: ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀... 
 
a) Qual é a regra da seqüência? 
b) Qual o 9º elemento da seqüência? 
c) Qual o 36º elemento da seqüência? 
d) Qual o 1257º elemento da seqüência? 
e) Como você chegou à resposta do exercício “d”? Existe alguma relação de dependência que 
explique sua conclusão? 
 
2) Baseando-se na seqüência: ♪ ☺ ☼ ♪ ☺ ☼... 
 
a) Determine sua regra de formação. 
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b) Qual o 8º elemento da seqüência? 
c) Qual figura estaria na 9ª posição? E na 12ª? E na 15ª? E na 18ª? A que conclusão você 
chegou? 
d) Qual o 23º elemento da seqüência? Como você chegou a essa conclusão? 
e) Qual o 368º elemento da seqüência? Como você chegou a essa conclusão? 
f) Do que depende cada elemento da seqüência? 
 
3) Considere a seguinte seqüência: 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7... 
  
a) Qual a regra da seqüência? 
b) Qual o 8º termo da seqüência? 
c) Qual o 14ª termo da seqüência? 
d) Sem fazer a listagem dos termos, qual o 23º elemento da seqüência? 
e) Qual 98º termo da seqüência? Explique como você chegou a essa conclusão. 

 

Após uma exploração mais básica da identificação de regularidades em sequências na 

atividade 1, prosseguimos com uma abordagem mais aprofundada para a identificação de 

regularidades, nas quais existe um grau mais elevado de dificuldade nas questões propostas. 

Acreditamos que haverá uma tendência muito grande de os alunos descobrirem os 

próximos termos mediante uma listagem, sem auxílio da dedução lógica ou do 

estabelecimento da lei de formação. No entanto, não mediremos esforços para desafiar os 

alunos a identificarem a regularidade e estabelecerem a lei de formação, mostrando o quão 

menos trabalhoso pode ser a resolução se refletirem sobre o problema antes de saírem listando 

os termos. Não acreditamos que será uma tarefa fácil para os estudantes e estamos preparados 

para solucionar as dúvidas que possam ocorrer, sempre sem perder a oportunidade de desafiá-

los a reconhecer o padrão de regularidade da sequência, objetivo mor dessa atividade. 

 

4.2 Análise a posteriori 

 

Com base na teoria de Ausubel que expõe a necessidade do expositivo para uma 

melhor ocorrência da aprendizagem significativa e em vista da nossa dificuldade de 

fechamento das atividades, como comentamos anteriormente, optamos por resolver junto com 

os alunos o exercício 1 da situação 2. 

Essa primeira tentativa de mudança de postura se mostrou útil, porém, nessa 

exposição, os estudantes já estavam dispostos em grupos, o que fez com que houvesse muita 

conversa em sala e que alguns não prestassem atenção. Concluímos, então, ser mais viável 

iniciar as próximas exposições antes dos alunos estarem dispostos em grupos. 
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Foi surpreendente a resposta que tivemos no item a). Esperávamos que os alunos 

respondessem que a sequência alternava entre “masculino” e “feminino”, no entanto, a 

primeira aluna que se manifestou já mencionou que as posições ímpares tinham o símbolo 

“masculino” e as pares o “feminino”. Ficamos surpresos com a abstração já presente na 

resposta, isso mostra que, de imediato, a aluna percebeu o padrão de variação e a relação de 

dependência entre símbolo e posição ocupada na sequência. 

Com a resposta da aluna, foi imediata a resolução dos itens b), c) e d), contudo, 

deixamos claro aos estudantes o quão trabalhoso seria descobrir o 1257º termo da sequência 

se não tivéssemos percebido que os termos ímpares são “masculino”. Haveria a necessidade 

de listagem de todos os termos, sendo que, com o reconhecimento do padrão e da 

dependência, a resolução é imediata. 

Não demos a resposta do item d) para toda a turma devido às atitudes de indisciplina 

que estavam ocorrendo. Deixamos claro que aquilo que estava sendo feito seria para ajudá-los 

na resolução dos próximos exercícios e que, como não estavam prestando atenção, era sinal 

que não mereciam aquela ajuda. Nesse momento, chegou a haver um princípio de tumulto na 

sala de aula e alguns alunos ficaram revoltados com a atitude dos colegas. Esse momento 

acabou sendo um marco na nossa intervenção, pois, depois dele, a postura da turma mudou 

significativamente para melhor. 

Mesmo sem ter resolvido o item d) no quadro, ajudamos individualmente os alunos 

que estavam interessados na resolução. 

 No segundo exercício, todos os treze grupos que o responderam, de um total de 

quinze, conseguiram identificar o padrão existente. Alguns desenharam os três símbolos e 

outros mencionaram que a sequência repete de três em três. 

No item c), cinco grupos apenas mencionaram ser o elemento “sol”, sem dar uma 

justificativa de como chegou a conclusão. Um grupo mencionou corretamente o elemento, 

porém justificou que contou um por um. Os outros sete grupos deram indicativo de conclusão 

mediante o reconhecimento do padrão como podemos perceber em algumas respostas: 

 
  “São todos ☼. Porque está indo de 3 em 3.” 
 

“☼, como a variação é de 3 em 3, quando se pula de 3 em 3 sempre 
chegará ao mesmo resultado.” 
 

  “o ☼ também; todos vão dar o ☼ pois são múltiplos de 3. ” 
 
  “Que o sol representa os múltiplos de 3.”  
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Desses sete grupos que identificaram uma regularidade para resolver o item c), seis 

utilizaram do mesmo raciocínio para a resolução dos itens d) e e) como podemos ver: 

Item d) 

  “Porque 21 é múltiplo de 3 e 21+2 = 23, que é a ☺.”  
 

“O 21º é a figura ☼, mais dois seria a ☺.” 
 
“É a carinha. Porque o número 23 vem antes do 24 que é múltiplo de 3 
que é o sol um número antes seria a carinha.” 
 
“☺, porque, o múltiplo de 3 mais próximo do 23, seria o 24, o 24 seria 
o ☼, dessa forma, diminuindo um nº, a ☺ é o 23º.” 

Item e) 

  “☺, porque está 2 casas depois do múltiplo de 3 (366).” 
 
  “A ☺; 366 é múltiplo de 3 ,mais 2 da a ☺.” 
 
  “É a ☺, porque 368 dividido por 3. Sobra 2, e 2 é a ☺.” 
 

Esta última resposta mostra um alto grau de abstração, pois em nenhum momento foi 

sugerido que se trabalhassem com restos de divisões por três. 

As respostas dos outros seis grupos refletiram uma contagem um a um ou então uma 

listagem dos termos da sequência, tal qual esperávamos a priori. Embora as respostas 

elencadas acima relatem perfeitamente regularidade, o padrão e a relação de dependência da 

figura com a posição do termo da sequência, além da utilização da abstração matemática, é 

importante deixar claro que não foram imediatamente elaboradas pelos estudantes. A maioria 

deles iniciou sua elaboração partindo do pressuposto de que as posições pares sempre seriam 

a figura ☺, seguindo o raciocínio do exercício anterior. No entanto, pedimos para que 

olhassem para a quarta posição, um número par, e se certificassem que a ☺ estaria presente. 

Logo, evidenciada a falha na conjectura, estimulamos que as re-elaborassem atentando para a 

diferença nas regras de formação das sequências de cada exercício. Concluíram, então, que 

antes o raciocínio de par e ímpar funcionava pelo fato de a sequência se repetir de dois em 

dois termos, agora, com a repetição ocorrendo de três em três, o raciocínio seria diferente. 

Dos seis grupos que usaram o raciocínio de considerar os múltiplos de três mais 

próximo na resolução do exercício, cinco seguiram o mesmo raciocínio para o exercício 3 

porém, agora, considerando os múltiplos de quatro. Apenas um dos grupos não conseguiu 

repetir o raciocínio e recorreu à listagem dos termos. Os demais grupos mantiveram a 

resolução por meio da listagem de termos. 
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Levando em conta o grau de dificuldade da situação já considerada a priori, 

acreditamos que o desempenho dos estudantes foi muito bom. Esperávamos que poucos 

conseguissem demonstrar o grau de abstração apresentado, restringindo-se apenas a listagem 

dos termos.  

 

Situação 3: Generalização de sequências 

 

4.3 Análise a priori 

 

Situação problema 3. Generalização de seqüências  
 
1) Observe a seqüência de figuras abaixo: (retirado de Souza e Diniz, 1994). 
 

          ... 
                                                                         
  
a) Qual a próxima figura dessa seqüência? Desenhe. 
b) E a próxima? Desenhe. 
c) Escreva a regra de formação dessa seqüência. 
d) Do que depende o número de quadradinhos a ser desenhado em cada figura? 
e) Observando a seqüência, quantos quadradinhos tem cada figura? 
f) Quantos quadradinhos tem a 6ª figura da seqüência? 
g) E a 7ª? E a 8ª? E a 15ª? 
h) Quantos quadradinhos tem numa posição genérica? 
 
2) Observe as figuras abaixo: (adaptado de Souza e Diniz, 1994) 
 

 
 
a) Continuando a seqüência acima, qual a próxima figura? Desenhe. 
b) E a seguinte? Desenhe. 
c) Quantos pontos tem a 5ª figura? 
d) E a 6ª figura? 
e) Quantos pontos tem uma figura numa posição genérica? 
 
3) Observe a seqüência: (retirado de Souza e Diniz, 1994) 
 

 
  
a) Qual a próxima figura dessa seqüência? Desenhe. 
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b) E a seguinte? Desenhe. 
c) Como cada figura se transforma na seguinte? 
d) Quantos pontos tem a 6ª figura? 
e) Qual a 10ª figura? Ela tem quantos pontos? 
f) Qual a 28ª figura? 
g) Quantos pontos tem uma figura numa posição genérica? 

 

 O enfoque da terceira situação continua sendo o estabelecimento da lei de formação 

de uma sequência, porém, agora, o objetivo principal é a introdução do conceito de variável. 

Por se tratar de um fundamental subsunçor para o conceito de função, atribuímos grande 

importância para essa situação, tanto que reservamos duas horas aulas para seu 

desenvolvimento. Acreditamos que os itens h), e) e g), respectivamente das sub-situações 1, 2 

e 3, possuem grau de dificuldade considerável para os estudantes, pois encaminham para a 

abstração matemática. O termo “genérica” poderá causar dúvidas, logo, daremos ênfase em 

seu significado, qual seja o fato de representar todas as situações possíveis e imagináveis ao 

mesmo tempo. Nossa atuação como mediador entre aluno e conhecimento será fundamental 

nesse exercício. Para isso, no momento da elaboração de uma relação matemática que dê a 

quantidade de pontos numa posição genérica, exploraremos as relações de dependência 

envolvidas numa tentativa de fazer com que este conhecimento estudado previamente seja 

relacionado com o novo, visto que a expressão matemática relacionará duas grandezas 

dependentes, o número de quadradinhos e a posição do termo da sequência.  

Não esperamos que ocorra, de imediato, a elaboração dessa relação e sua 

explicitação em uma expressão matemática, entretanto, acreditamos que o conceito de 

variável será entendido pela maior parte dos estudantes e esperamos obter indícios desse 

entendimento nos mapas conceituais. 

 

4.3 Análise a posteriori 

 

Continuando com a idéia de apresentar momentos expositivos resolvemos na lousa, 

com a participação dos estudantes, o primeiro exercício dessa situação. Entretanto, dessa vez, 

pedimos que os alunos continuassem sentados individualmente e apenas após o fim da 

explicação formassem os grupos, no intuito de evitar as situações de indisciplina como as que 

ocorreram no encontro anterior. 

Ao visualizar a sequência, rapidamente os estudantes identificaram a regularidade 

envolvida e afirmaram que “ia aumentando de dois em dois”. Procuramos deixar claro que o 
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número de quadradinhos em determinada posição, é sempre o dobro do número da referida 

posição, a fim de facilitar a percepção da relação de dependência envolvida. 

Por terem identificado a regularidade e percebido rapidamente o padrão, 

imediatamente responderam os itens f) e g). Como esperávamos, a expressão “posição 

genérica” presente no item h) não era conhecida dos estudantes. Explicamos, então, o sentido 

da expressão, destacando que ao se expressar genericamente, não estaríamos fazendo 

referência a um exemplo específico, mas sim generalizando todos os casos possíveis e 

imagináveis, seria representá-los por um símbolo o qual cada indivíduo poderia substituir por 

um valor numérico específico que imaginasse. Um aluno, então, manifestou a possibilidade de 

se usar a letra x para essa representação. 

Desse modo, procuramos deixar claro que essa letra x, embora não representasse um 

número específico, poderia ser substituída por qualquer valor numérico que quiséssemos, e 

essa letra representa uma variável. Enfatizamos, também, que era possível utilizar outras 

letras e não apenas x para essa representação. Por fim, mostramos a possibilidade de construir 

uma expressão matemática, usando variáveis, para descrever uma situação, destacando o 

benefício e a facilidade em se poder calcular qualquer quantidade envolvida em uma relação 

de dependência, nesse caso, a quantidade de quadradinhos em determinada posição. 

Dos quinze grupos que entregaram os demais exercícios da atividade, a grande maioria 

não demonstrou o entendimento do que, efetivamente, é e faz uma expressão matemática. 

Nove grupos responderam o item e) por “4x”, mostrando que formularam uma expressão 

compatível para o caso em que x, posição do termo, fosse igual a 1, sem se preocupar se essa 

expressão seria válida para as outras posições. Logo, julgamos que seria necessária uma maior 

ênfase em explicitar o propósito de uma expressão matemática e a necessidade de ela ser 

válida para todos os casos. Dois outros grupos responderam como “2x”, sugerindo, talvez, que 

apenas reproduziram a resposta da situação por nós resolvida previamente. Apenas um grupo 

chegou a uma expressão que expressa corretamente a regularidade e o padrão envolvido: “Q 

= (P+1)·(P+1)”. Outro grupo chegou perto da resposta correta, ao mencionar “Q = p x p”. 

Importante mencionar a letra escolhida para representação das variáveis nesses casos, “Q” 

para quantidade de quadradinhos e “P” que indica o termo da sequência em certa posição, 

desvencilhando a idéia de que variável é a letra “x”. 

No terceiro exercício, embora com resultados um pouco melhores do que no segundo, 

com três grupos fornecendo a expressão correta: “P=(x+1)·x ” ou “Q= n+1 n”, esta, correta a 

despeito da presença de um parênteses, ainda ficou marcante a idéia de fornecer uma fórmula 

que funcione apenas para o primeiro termo da sequência ao passo que quatro grupos 
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forneceram a expressão “P = 2x”. Outros três grupos tentaram descrever a situação por 

escrito, porém sem sucesso e outros cinco grupos não forneceram resposta. 

Não esperávamos, é verdade, um grande número de acertos nessa questão, entretanto, 

esperávamos um melhor entendimento do que representa uma variável e uma fórmula 

matemática. Não acreditamos que tenha ficado claro para os estudantes que as “letras” 

descritas por eles, representavam um número qualquer, pois estimulávamos que os alunos 

testassem suas expressões para alguns casos e conferissem se estavam dando o valor correto. 

A grande maioria indagava “como assim, substituir?”, o que nos fez constatar a necessidade 

de uma maior ênfase nesse aspecto em oportunidades futuras. 

O entendimento do conceito de variável, como um símbolo que representasse toda e 

qualquer quantidade que pudéssemos imaginar, também não ficou claro nos mapas 

conceituais. Nos que esse conceito apareceu, representou o sentido de “várias”, e de 

“diversidade”. 

Escolhemos, para análise, um mapa (figura 15) que apresentou ligações significativas, 

no entanto, também deixou claro o entendimento equivocado do conceito de variáveis.  

 
Figura 15 

 

A proposição “Sequências são muito Variáveis” demonstra esse entendimento 

equivocado, dando a entender que o conceito representa “diversidade”. No entanto, percebe-
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se que esse aluno conseguiu fazer relações interessantes entre Variáveis, Fórmula, Relação de 

Dependência e Regras, embora não tenha conseguido expressar de maneira correta essas 

ligações. Provavelmente, se houvesse uma explicação por parte do autor desse mapa, teríamos 

condições de perceber o real entendimento do aluno e, quem sabe, chegar a algum indício de 

aprendizagem significativa. 

Apenas dois mapas (figuras 16 e 17) abordaram o conceito de Variável da forma mais 

apropriada, no entanto, não deixaram clara a sua natureza de representar vários números sem 

ser nenhum em específico, sendo assim, as proposições envolvendo tal conceito são, no 

máximo, sistêmicas (DUTRA, FAGUNDES E CAÑAS, 2004). Curiosamente, os dois alunos 

escolheram as Relações de Dependência como o conceito chave do mapa. 

 
Figura 16 

 

No mapa da figura 16, a aluna representa que o papel da Variável é fazer com que haja 

uma compreensão da Fórmula. Embora não seja uma implicação estrutural (DUTRA, 

FAGUNDES E CAÑAS, 2004), se trata de uma implicação válida. Existe, também, várias 

outras ligações significativas no mapa, como: “Relações de Dependência envolve uma 

Lógica”, “Relações de Dependência envolve uma Formação de Generalização de Sequência 

tem uma Regra”, “cada Termo tem um Padrão onde a Sequência determina qual será o 

próximo Termo”, entre outros. Embora o conceito de variável ainda não tenha se estabelecido 

rigorosamente na estrutura cognitiva dessa aluna, percebe-se que os outros conhecimentos 

aprendidos até agora, podem estar bem estruturados. 

O mesmo acontece com o mapa da figura 17, as ligações do conceito de Variável 

ainda são caracterizadas mais como uma implicação local , pois “toda Fórmula tem Variável”, 
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“Relações de Dependência existia uma Variável”, “Variável forma Contas“ são ligações mais 

diretamente observáveis (DUTRA, FAGUNDES E CAÑAS, 2004), no entanto, são válidas. 

Assim como no mapa anterior, percebemos a presença de outras ligações significativas como 

“Relações de Dependência depende da Fórmula que tem uma Lógica precisa de um Padrão”, 

as quais sugerem que o estudante está integrando os conceitos trabalhados. 

 
Figura 17 

 

Atividade 5 

 

Após o advento do conceito de variáveis, pode-se considerar que o processo rumo à 

formalização do conceito de Funções foi acelerado. Essa aceleração foi ainda maior após o 

desenvolvimento da representação geométrica desse conceito, iniciada por Nicole Oresme. A 

partir da representação geométrica, os conceitos de relação de dependência, as regularidades e 

as variáveis puderam ser encontrados em uma só representação. 

Seguindo esse modelo do desenvolvimento histórico, a resolução da atividade 5 será 

o momento em que, de fato, iniciaremos uma primeira aproximação ao trato funcional 

semelhante ao que temos atualmente. Esperamos, nesse ponto, ter condições de notar se, 

realmente, os conceitos aprendidos anteriormente estão sendo relacionados com os novos 

conhecimentos, visto que todos os conceitos estão envolvidos nas situações-problema a partir 

dessa atividade, constituindo-se, também, como um caso de aprendizagem combinatória 

(AUSUBEL, 2003). Iniciaremos a representação gráfica de Funções e, com ela, teremos 

condição de trabalhar as relações de dependência entre as variáveis, bem como a identificação 

das regularidades presentes em um gráfico. 
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Situação 1: Coeficiente de saúde  

 

5.1 Análise a priori 

 

Situação problema 1. Coeficiente de saúde no jogo Sim City 3000 – WE 
 
 A figura abaixo foi retirada do jogo de computador Sim City 3000 World Edition. 
Trata-se de um simulador em que o jogador deve assumir o papel de um prefeito, construir 
uma cidade e zelar pela qualidade de vida da população. Um dos itens ao qual se deve ficar 
atento é o coeficiente de saúde dos cidadãos. Para isso, o jogo dispõe de um gráfico para 
orientar as decisões do prefeito da cidade. Nesse gráfico, explicita-se uma escala de 
“coeficiente de saúde” que varia de 0 até 90, onde 0 significa condições extremamente 
precárias de saúde e, 90, condições bastante adequadas. 
 Com base no gráfico, responda as perguntas. 
 

 
 
a) Que grandezas o gráfico associa? 
b) Qual aproximadamente o coeficiente de saúde de uma pessoa de sessenta anos? E de um 
jovem de quinze anos? 
c) Com que idade o cidadão apresenta um coeficiente de saúde de 60? 
d) O que acontece com o coeficiente de saúde à medida que as pessoas ficam mais velhas? 
Você considera isso normal? 
e) Existe alguma relação de dependência no gráfico, qual? 
f) Qual a variável dependente? E qual a independente? 
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Na primeira situação, objetivamos a introdução da representação gráfica, o 

entendimento de como estão neles representadas as variáveis, de como elas dependem uma 

das outras e de como deve ser feita sua leitura. 

Antes do trabalho propriamente com a situação, desenharemos um gráfico no quadro 

com objetivo estritamente didático, como uma preparação para as próximas situações e não 

como um instrumento da nossa investigação propriamente dita. Acreditamos ser necessária 

essa interferência para que compreendam o que um gráfico representa, percebendo os eixos 

relacionados com as variáveis e entendam como se dá a relação de dependência entre eles. 

Sendo assim, acreditamos que a primeira situação, será mais um exercício de aplicação do 

exemplo visto e esperamos que, se surgirem dificuldades, poderão ser solucionadas por meio 

de comparação com o exemplo a ser fornecido. 

Destacamos que este primeiro gráfico apresentado é um gráfico de barras, visto que 

a primeira tentativa de representação gráfica de Funções surgida ao longo da história, feita por 

Nicole Oresme, se tratava de uma representação muito próxima dos atuais gráficos de barra. 

 

5.1 Análise a posteriori 

 

Como previsto a priori, antes de partirmos para a situação 1, mantivemos a estratégia 

de iniciarmos as atividades por momentos expositivos com os alunos ainda não dispostos em 

grupos. Dessa vez, oferecemos um exemplo hipotético de um gráfico de barras, representando 

o número de mortes em acidentes de carro por ano. Nele, explicamos o que seriam e o que 

representariam os eixos cartesianos como a representação de um conjunto de variáveis 

dependentes ou independentes. Explicamos, também, como é feita a leitura das informações 

de um gráfico. Feito isso, solicitamos que os alunos formassem os grupos e iniciamos a 

aplicação da primeira situação. 

Logo no item a) o termo “grandeza” não se mostrou acessível aos estudantes, e com 

razão. Não havíamos considerado a priori que este conceito poderia não ser familiar aos 

alunos, mas, pelo surgimento das dúvidas, percebemos que possui um caráter bastante 

abstrato e que pode gerar confusões entre “grandeza” e “unidades de grandeza”. Como o 

objetivo central não era essa discussão, preferimos apenas descrever o enunciado “que 

grandeza o gráfico associa” como “que coisas, ou que informações o gráfico associa”. 

Possivelmente não tenha sido a melhor explicação se formos levar em conta o rigor 

matemático envolvido nesse conceito, porém, foi o que julgamos mais conveniente durante a 

prática pedagógica. 
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Dos quinze grupos, treze responderam corretamente que o gráfico associa a saúde e a 

idade dos moradores, sendo que dois desses grupos foram mais específicos e já relataram a 

relação de dependência envolvida ao responder “a saúde dependendo da idade dos 

moradores”. Apenas dois grupos tiveram respostas diferentes, um deles respondeu como “A 

expectativa de vida da população” e outro “Saúde, força de trabalho, idade dos moradores, 

expectativa de vida da população e expectativa de vida da força de trabalho”. Essas respostas 

podem ter sido fruto de nossa tentativa de explicação do conceito “grandezas”, quando 

mencionamos que seriam “informações”. No entanto, os alunos podem não ter compreendido 

a palavra “associa” presente no enunciado, visto que essas informações não são associadas 

pelo gráfico. 

Com respeito à leitura de um gráfico, tanto partindo da informação disposta no eixo 

horizontal, quanto no vertical, exploradas pelos itens b) e c), apenas um grupo não 

demonstrou entendimento ao responder, respectivamente, como “a saúde de uma pessoa de 60 

anos é mais delicado [sic] que uma de quinze anos” e “55 anos”, sendo que a resposta mais 

apropriada para este seria de setenta anos como mencionaram todos os demais estudantes, 

essa diferença considerável sugere que não houve uma leitura correta. 

Com respeito às relações de dependência envolvidas, quatro grupos não responderam 

da forma esperada. Um deles comentou que a relação de dependência se dava entre “a Força 

de Trabalho e a expectativa de vida” e outro como “A saúde da população”. Curiosamente, 

ambos os grupos evidenciaram a idade e a saúde como variáveis envolvidas, sugerindo que 

não perceberam que, em um gráfico, as relações de dependência relacionam diretamente as 

variáveis. De qualquer forma, destacamos que esses grupos carecem de um melhor 

entendimento, visto que consideraram a idade como variável dependente e a saúde como 

variável independente. 

Os outros dois grupos que não entenderam as relações de dependência envolvidas, 

responderam como “O idoso precisa/necessita de consulta pública ou particular”. Nesse caso, 

os grupos não entenderam “dependências” em um sentido matemático, mas sim interpretaram 

como o fato de uma pessoa depender de cuidados médicos. Todavia, ambos os grupos 

destacaram corretamente as variáveis dependentes e independentes no item f). 

Os demais grupos, em um total de onze, relataram corretamente a existência da relação 

de dependência. Destes, oito também descreveram quais eram as variáveis dependentes e 

independentes. Um grupo chegou a detalhar de que forma ocorre essa relação ao responder: 

“Dependente é a de saúde, porque o número muda de acordo com a idade”. 
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Três grupos, embora tenham explicitado a relação de dependência correta, não 

souberam identificar as variáveis: 

  “a pessoa de 70 anos, e de 60” 
 

“A variável dependente é a da idade de 10 a 70 anos, e a independente 
é de 80 a 90 anos” 
 

Esta última resposta, fornecida por dois grupos, nos mostra claramente que não houve 

entendimento do que seria uma variável dependente e independente no gráfico. Eles 

consideraram como independente aqueles valores de idade em que não se tinha um índice de 

saúde associado. 

Como o objetivo da situação era proporcionar o entendimento de como estão 

dispostas, em um gráfico, as variáveis, de como elas dependem uma das outras e de como 

deve ser feita sua leitura, acreditamos que o propósito foi alcançado. 

 

Situação 2: Frenagem de um veículo 

 

5.2 Análise a priori 

 

Situação problema 2. Frenagem de um veículo (Adaptado de Tinoco, 2002). 
 
 Um motorista, a certa velocidade, vê um obstáculo na estrada. Leva algum tempo até 
que ele pise no freio (tempo de reação) e mais outro intervalo de tempo até que o carro pare 
(tempo de frenagem). Nesse espaço de tempo o carro percorre certas distâncias: 
- distância de reação: é a distância percorrida do instante em que se vê o obstáculo até o 
instante em que se pisa no freio. 
- distância de frenagem: é a distância percorrida enquanto e está freando. 
 No gráfico, ao lado do cada velocidade estão representadas: 
 

 
 

Observando o gráfico, responda: 
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a) Que grandezas esse gráfico relaciona? 
b) Se um carro está a 120 km/h, quantos metros ele percorre até parar? 
c) Quais as barrinhas que aumentam mais: as listradas ou as brancas? 
d) Observando as velocidades de 80 km/h e 90 km/h, o que se pode dizer sobre distâncias de 
reação e de frenagem? 
e) As normas de trânsito aconselham que se mantenha uma distância de 50 m do veículo da 
frente. Neste caso, qual seria, aproximadamente, a maior velocidade que um carro deveria 
manter para evitar a colisão com o carro da frente se este parar repentinamente?  
f) No gráfico, qual a variável dependente? E qual a variável independente? 
g) Se um motorista está a 115 km/h, qual a distância aproximada que ele percorre até parar? 
Justifique. 
h) Podemos ter certeza que a distância que você encontrou no item anterior é realmente a que 
o carro de fato percorre? Por quê? 

 

A situação 2 segue a mesma proposta da 1. Acreditamos que o maior obstáculo 

dessa situação é o fato das barras do gráfico estarem dispostas horizontalmente, e não 

verticalmente como na situação anterior. Contudo, isso foi proposital, pois não queremos que 

os alunos respondam essa situação de forma mecânica, tendo a anterior como modelo, além 

disso, dessa forma estaremos colaborando para que haja uma construção de um significado 

não literal de acordo com Ausubel. Talvez agora, a distinção das variáveis dependentes e 
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independentes seja um desafio maior para os estudantes, visto que a posição do gráfico está 

invertida quando comparado ao da situação 1. Acreditamos que várias dúvidas surgirão nesse 

item e pretendemos ajudá-los a solucioná-las sem fornecer-lhes a resposta, estimulando-os a 

chegar a alguma conclusão ao responder essas indagações: “Se eu estou mais rápido, 

precisarei de mais ou menos espaço para parar?” “Então a distância para parar depende da 

velocidade em que estou?”. Por outro lado, “se tenho uma distância pequena para parar, isso 

significa que estou com baixa velocidade? E se eu tenho uma distância grande para parar, isso 

significa que estou rápido?”. “Então a velocidade que estou depende da distância que tenho 

para parar?”. Esperamos que essas questões permitam aos estudantes concluir que a distância 

é dependente da velocidade e, por sua vez, esta é independente daquela. 

Os itens g) e h) objetivam a percepção da existência de padrões, ou não, em um 

gráfico. Como esse gráfico não apresenta uma variação linear, que se configura como uma 

regularidade, esperamos que os alunos sejam capazes de notar que a resposta dada no item g) 

é apenas uma estimativa, não podendo afirmar com certeza a precisão dessa resposta. Na 

próxima situação, inserimos um gráfico com um padrão de variação linear. 

 

5.2 Análise a posteriori 

 

Com relação às grandezas associadas pelo gráfico, notamos que o fato de a distância 

ser caracterizada por duas informações – distância de reação e distância de frenagem – fez 

com que boa parte dos estudantes considerasse estas como as grandezas envolvidas.  Seis 

grupos forneceram essa resposta, ao passo que cinco forneceram a resposta correta – distância 

e velocidade. Três outros grupos não identificaram as grandezas envolvidas, respondendo 

“atuação dos freios” ou “frenagem de um veículo”, respectivamente os títulos do gráfico e da 

situação. Isso sugere que nossa explicação para o conceito de “grandezas”, como as 

informações associadas pelo gráfico, pode ter colaborado para interpretações equivocadas. 

Com respeito aos itens que envolviam a leitura do gráfico, apenas um grupo não deu a 

resposta correta para o item h), afirmando que a 120 km/h, o carro percorreria 123 m, valor 

correspondente a distância necessária para uma frenagem a 140 km/h.  

No item e), obtivemos as seguintes categorias de resposta: 

e) As normas de trânsito aconselham que se mantenha uma distância de 50 m do 
veículo da frente. Neste caso, qual seria, aproximadamente, a maior velocidade que 
um carro deveria manter para evitar a colisão com o carro da frente se este parar 
repentinamente?  
Respostas incorretas ou não responderam Cinco grupos. 
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80 km/h Seis Grupos 

83 km/h Três grupos 

 

Os que estimaram 83 km/h justificaram que, se estivesse a 80 km/h, teriam 47 metros 

para parar, logo, poderiam andar um pouco mais rápido que aquela velocidade ao ter 50 m 

para parar. 

Como esperado pelas análises a priori, o item f) gerou bastante dúvida nos estudantes. 

Sete grupos forneceram a resposta correta e sete forneceram uma incorreta. Todavia, 

constatamos que foram úteis as perguntas elaboradas para ajudar os aprendizes a construírem 

suas respostas. Todos os grupos que não acertaram a questão, a erraram por não demonstrar 

entendimento a respeito de variáveis dependentes e independentes em um gráfico. Não foram 

evidenciados erros pelo que esperávamos a priori, confusões com o fato de as barras do 

gráfico estarem dispostas horizontalmente e não na vertical como na situação anterior. 

Assim como na primeira situação, dentre os alunos que acertaram quais eram as 

variáveis dependentes e independentes, obtivemos duas respostas que evidenciaram como se 

dá a relação de dependência: 

 

“A variável dependente é a distância de reação e a distância de 
frenagem, a variável, independente, é a Km/h, pois para ter a reação de 
parada ele precisa da numeração de km/h”. 
 
“A dependente é o número de frenagem (que muda de acordo com 
quantos km/h a pessoa está) e a que não depende é a de km/h”. 

 

Com relação ao item g), metade dos grupos concluiu que a distância seria de 87,5 m 

mediante uma média aritmética entre as velocidades de 110 km/h e 115 km/h.. Seis grupos 

apenas indicaram um valor qualquer entre 81 m e 94 m, sendo que alguns deram uma 

explicação para sua estimativa: 

 

“83 metros. Ele demorou mais [que 81 metros] para parar porque ele 
estava em uma velocidade maior”. 
 

  “Ele irá parar entre 81 à 94 m. Mas eu estimo 86 m”. 
 

Cabe a observação de que alguns alunos deram sua resposta em km/h, mostrando uma 

confusão entre as grandezas envolvidas no exercício. 
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No item h), no qual esperávamos que os alunos percebessem que o valor encontrado 

em g) era apenas uma estimativa, apenas dois grupos afirmaram que tal valor era real. Em 

ambos os casos, os grupos chegaram à resposta por meio de uma média aritmética entre as 

velocidades de 110 km/h e 115 km/h. Com isso, conjeturamos que os alunos consideram uma 

resposta precisa, simplesmente pelo fato de terem “usado contas” para resolver um problema, 

crendo que, pela matemática ser uma ciência exata, seus cálculos também fornecerão 

respostas exatas.  

Dentre os demais grupos, dois responderam que não sabiam e o restante justificou que 

era apenas uma estimativa ou aproximação. 

Vale destacar que alguns grupos só se deram conta de que a resposta em g) era uma 

estimativa, quando foram fazer o item h). Muitos consideravam que a resposta encontrada era, 

de fato, real, reconsiderando sua conjectura com a indagação do último item. Sendo assim, 

deixamos claro que não houve, de imediato, a percepção de que o gráfico da situação não 

apresentava regularidades e, por isso, os valores intermediários não poderiam ser 

precisamente estipulados.  

 

Situação 3: Gráfico 

 

5.3 Análise a priori 

 

Situação problema 3. No gráfico abaixo, temos uma representação da Situação Problema 3 da 
Atividade 4, onde tínhamos uma seqüência de figuras compostas por quadradinhos e o 
número desses quadradinhos dependia da posição da figura. Entretanto, apenas as posições 
ímpares foram destacadas no gráfico. 
 
 

Número de quadradinhos (Q) em função da posição (P) 

2

6

10

14

18

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1 3 5 7 9

P

Q

 
a) Que grandezas o gráfico relaciona? 
b) Qual a variável dependente? E a independente? 
c) Olhando no gráfico, qual a quantidade de quadradinhos na posição 7? E na posição 9? 
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d) Qual seria o número de quadradinhos na posição 11? 
e) Qual seria o número de quadradinhos na posição 6? E na posição 8? 
f) Podemos ter certeza de que esse é realmente o número de quadradinhos nessas posições? 
Por quê? 
g) O que há de diferente neste gráfico para termos certeza da quantidade de quadradinhos, 
sendo que no item h) da situação problema anterior não podíamos ter essa certeza? 
h) O que você entende pela expressão “em função da” encontrado no título do gráfico? 

 

Seguindo a proposta primária da atividade, continuaremos a trabalhar com os 

conceitos de representação gráfica, de relação de dependência e de variável de forma 

integrada. Porém, nessa situação, agregamos a identificação de regularidades. Esperamos que 

as respostas ao item f) sejam adequadas, isto é, que os estudantes tenham a certeza de que a 

resposta encontrada é real e não uma aproximação como feita na situação anterior. Esperamos 

ter algum indício, no item g), de que essa certeza origina-se pelo fato de se ter um padrão 

linear de variação da quantidade de quadradinhos de acordo com a posição do termo da 

sequência.  

Pela primeira vez, inserimos a palavra “função”, no item h) para tentar induzir 

algumas concepções acerca desse conceito matemático. Nesse ponto, talvez apareça alguma 

relação com os subsunsores trabalhados até aqui, principalmente as relações de dependência. 

 

5.3 Análise a posteriori 

 

Além da representação gráfica envolvendo relações de dependência e variáveis como 

nas situações anteriores, a situação três agregou regularidades e padrões. 

Analisando as respostas da atividade, constatamos que as grandezas envolvidas na 

situação foram descritas corretamente por quatro grupos como “quadradinhos” ou “número de 

quadradinhos” e “posição”. Os demais oito grupos que entregaram a atividade responderam 

como “número de quadradinhos em função da posição”. Essa resposta seria um indicativo 

claro de que perceberam as grandezas envolvidas se não fosse a frase que descreve o título do 

gráfico. Sendo assim, não temos condições de afirmar se os alunos realmente perceberam as 

grandezas evolvidas ou apenas copiaram o título, seguindo com a idéia equivocada de que as 

grandezas seriam as informações presentes no gráfico. 

Percebemos que o conceito de variável dependente e independente ainda gerava muita 

dificuldade aos estudantes ao analisarmos as respostas dos item b). Cinco grupos responderam 

corretamente ao afirmar a dependente ser o número de quadradinhos (Q) e a independente ser 
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a posição (P). No entanto, quatro grupos afirmaram o contrário e outros três deram respostas 

demonstrativas da não compreensão do que seriam variáveis em um gráfico: 

 

  “A independente 9, a dependente é a 1” 
 

“que quanto mais os quadradinhos aumenta a posição aumenta a 
independente é o contrário enquanto a posição aumenta o quadradinho 
aumenta”.  

 

Com respeito à leitura das informações do gráfico, todos os alunos demonstraram 

compreensão por acertarem o item c). No entanto, ao serem indagados a respeito de quantos 

quadradinhos haveriam na posição 11, informação não expressa pelo gráfico, quatro 

responderam equivocadamente por 20 e 24 quadradinhos. Isso sugere uma falha no 

reconhecimento do padrão presente no gráfico. Essa suposição pôde ser ratificada na análise 

das respostas do item e), no qual dois destes grupos também não acertaram. Entretanto, os 

outros dois responderam corretamente, abrindo a possibilidade de a resposta fornecida em d) 

ter sido um equívoco e não um indicativo de não compreensão do conceito de padrões. 

Do restante dos grupos, que haviam acertado o item d), apenas um não acertou o e), 

afirmando que o número de quadradinhos nas posições seis e oito seriam, respectivamente, de 

11 e 15. Como esses valores correspondem a uma unidade a mais que as respectivas posições 

anteriores, pode-se inferir que o aluno não identificou a regularidade, em que para cada 

posição, tem-se o dobro de quadradinhos. Essa inferência fica reforçada pela ausência de 

resposta dos itens f) e g), nas quais os alunos deveriam evidenciar a constatação de um padrão 

no gráfico. 

Nove grupos afirmaram ser possível ter certeza que essa resposta era, de fato, exata, 

como se destaca em duas delas: 

 

  “Sim porque é sempre o dobro de quadradinhos da posição” 
 

“Sim, pois conforme a posição você dobra o número (Ex: P = 2·x)” 
 

Na segunda resposta destacada, o grupo chegou a expressar uma expressão matemática 

que representa a situação, demonstrando que seu pensamento funcional está avançado. No 

entanto, percebe-se um pequeno equívoco na expressão que pode ser: (1) apenas um erro de 

notação, (2) um reflexo de imaturidade matemática, ou (3) um problema maior com o 

tratamento de equações algébricas.  
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(4) A letra “P” do lado esquerdo da igualdade, possivelmente sugira o número 

da posição e a letra “x” a quantidade de quadradinhos. Para a expressão 

realmente retratar a situação problema, as variáveis deveriam estar em 

posições trocadas. Talvez, esse erro foi apenas um descuido que gerou a 

troca dos símbolos. 

(5) Talvez os estudantes entenderam o funcionamento de uma expressão 

matemática e, por imaturidade, não foram rigorosos na análise de qual 

variável deveria estar em qual lado da igualdade. 

(6) A terceira possibilidade é bastante hipotética, no entanto, é possível. Talvez 

os alunos não percebam que quando se trata de uma igualdade matemática, 

ambos os lados devem retratar quantidades devidamente iguais e, 

equivocadamente, consideram que um lado da igualdade representaria a 

posição, por exemplo, e o outro a quantidade de quadradinhos. Para tentar 

ilustrar o que pensamos, vamos considerar que as duas colunas da direita da 

tabela abaixo representem, cada uma, um lado da igualdade. A coluna da 

esquerda representa as etapas do pensamento do estudante para chegar a 

conclusão final: 

 

Etapa 1 Posição Quantidade de 

quadradinhos 

Etapa 2 dada uma posição P existirá o dobro de 

quadradinhos 

Etapa 3 P dobro de P 

Etapa 4 P 2x 

Etapa 5 P = 2x 

 

 A tabela tenta ilustrar o raciocínio do aluno partindo da idéia (equivocada) de que um 

lado da igualdade representaria a posição e o outro, a quantidade de quadradinhos (Etapa 1). 

Pela resposta do grupo de que “conforme a posição você dobra o número”, tem-se a Etapa 2. 

A etapa 3 seria o início da representação em linguagem matemática. Na Etapa 4 configurar-

se-ia um condicionamento, pois, como as expressões matemáticas trabalhadas até agora têm 

envolvido duas variáveis, houve a inserção da letra x. Por fim, a etapa cinco constitui a 



119 

finalização do raciocínio, no qual um lado da igualdade tem-se a posição e do  outro o número 

de quadradinhos, dado pelo dobro da quantidade. 

Temos consciência de que essa é uma suposição, talvez, criativa de nossa parte. No 

entanto a aluna que forneceu essa resposta demonstrou dificuldades no tratamento de 

expressões ao longo da aplicação da sequência didática. Várias vezes discutíamos suas 

respostas e ela ficava nervosa por não entender a nossa interpretação das expressões e sempre 

questionar se “essa letra não fica do outro lado?”. Dessa forma, procuramos tentar entender o 

que poderia estar acontecendo com essa aluna, visto que ela demonstrava ser bastante 

aplicada e inteligente. Sendo assim, elaboramos essa interpretação de um possível problema 

na formação algébrica dessa aluna. 

Continuando com a análise do reconhecimento dos padrões envolvidos, nove grupos 

justificaram que a diferença dessa situação para a anterior, que permitiria a certeza da 

exatidão da resposta encontrada em e), era justamente a existência de um padrão nesta 

situação. Apenas dois grupos justificaram não saber qual a diferença e um grupo, como já 

relatado anteriormente, não respondeu esse item. 

No item h), nove grupos forneceram respostas envolvendo alguma relação com o 

conceito de dependência, tal qual esperávamos a priori, como podemos evidenciar em três 

delas: 

 

“É que ele depende da posição para ser encontrada” 
 
“Que o número de quadradinhos depende da posição para chegar a 
uma resposta” 
 
“A palavra ‘em função da’ quer dizer algo de dependência, ou coisa 
parecida”.  

   

Apenas dois grupos não mencionaram relação com dependência em suas 

interpretações para o termo “em função da” e apenas relataram o próprio título do gráfico e 

um grupo não respondeu a questão. 

A despeito do reconhecimento de variável dependente e independente, a atividade 

atingiu os propósitos esperados. Os alunos demonstraram saber fazer a leitura de um gráfico 

bem como conseguiram reconhecer os padrões existentes. 

 

Situação 4: Corrida de carrinhos 
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5.4 Análise a priori 

 

Situação problema 4. Corrida de carrinhos de controle remoto. 
 

 O gráfico abaixo ilustra parte de uma disputa entre dois carrinhos de controle remoto. 
Sabendo que o eixo horizontal representa as variáveis de tempo (t) em segundos e o eixo 
vertical representa as variáveis de distância percorrida (d) em metros, responda as perguntas. 
 

 
 

a) Quantos metros percorreu o carrinho 1 em três segundos? E o carrinho 2? 
b) Qual dos carrinhos estava na frente após dois segundos de corrida? E após cinco segundos? 
c) Até que momento o carrinho 2 estava na liderança? 
d) Em que instante(s) de tempo os carinhos estavam na mesma posição? Qual(is) seria(m) 
essa(s) posição(ões)? 
e) Qual a variável dependente e qual a variável independente no gráfico?  
f) Você reconhece algum padrão na variação de posição conforme o tempo no carrinho 2? 
Explique-o. 
g) E no carrinho 1, há algum padrão na variação da posição conforme o tempo? Explique-o. 
h) Poderíamos representar a variação da posição dos carrinhos dependendo do tempo por uma 
fórmula matemática? Que fórmula seria essa para cada carrinho? 
i) Confira sua fórmula substituindo os tempos de zero, um, dois, três, quatro e cinco segundos 
e percebendo se a posição encontrada é a mesma apresentada pelo gráfico. 
j) Em que posição estava o carrinho 1 com 2,5 segundos de corrida? E o carrinho 2? 
k) Em que posição estava o carrinho 1 com 4,82 segundos de corrida? E o carrinho 2? 
l) Seria possível saber a posição de cada carrinho em qualquer tempo que quiséssemos? 

 

Nessa situação, além de trabalharmos todos os conceitos abordados na situação 3, 

iniciamos o processo de formalização do conceito de Função, visto que iniciaremos sua 

representação analítica partindo da identificação das regularidades. 



121 

Certamente, de início, haverá muita dificuldade em responder ao item h). 

Dificilmente os estudantes já terão um grau de abstração suficientemente elevado a ponto de 

estabelecer, de maneira direta, uma fórmula matemática que represente a variação da posição 

dependendo do tempo. Até mesmo porque essa questão envolve diretamente a percepção das 

relações de dependência entre as variáveis de distância e do tempo em um gráfico, e mais, 

que essa variação se dá de uma forma padronizada, isto é, envolverá todos os principais 

conceitos abordados até aqui, o que pode ser uma tarefa difícil ou, no mínimo, complexa. Será 

um ótimo momento para perceber se, realmente, tais conceitos constituíram-se como 

subsunçores na estrutura cognitiva dos aprendizes. Como para a elaboração da fórmula 

matemática é fundamental o estabelecimento do padrão, daremos como sugestão aos alunos a 

construção de uma tabela que represente os dados expressos no gráfico. Talvez, aqueles que 

tiverem dificuldades na identificação da regularidade, para estabelecer o padrão, terão a tarefa 

facilitada por meio dessa ferramenta.  

Outro obstáculo que possivelmente pode surgir é a confusão da representação 

gráfica como sendo a ilustração do trajeto percorrido pelos carrinhos. Caso isso aconteça, 

teremos a oportunidade de discutir novamente o que é, e o que representa um gráfico, 

constituindo-se em uma ótima oportunidade para a re-significação desse conceito, fazendo 

com que ocorram alterações nas concepções pré-existentes. Isto porque, de acordo com 

Ausubel (2002), na ocorrência de aprendizagem significativa, um conceito se armazena de 

forma não arbitrária e não literal, podendo, e devendo, sofrer alterações ao longo do processo 

de aprendizagem. E são essas alterações que possibilitarão um melhor entendimento 

conceitual ou, segundo Vergnaud (apud FÁVERO, 2005), uma ampliação do Campo 

Conceitual do aprendiz. 

Para facilitar o entendimento, poderemos sugerir, novamente, que os estudantes 

construam uma tabela com alguns valores das variáveis dependentes e independentes. Talvez 

essa ideia facilite, tanto a visualização do que está acontecendo na situação, quanto no 

desligamento da ideia da representação gráfica ser uma ilustração da trajetória percorrida 

pelos carrinhos. 

Mesmo que os estudantes não consigam formular uma expressão matemática que 

represente a variação da posição em relação ao tempo, acreditamos que a atividade poderá 

contribuir para a formação do conceito de Funções na estrutura cognitiva dos aprendizes. 

 

5.4 Análise a posteriori 
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Pelas respostas da situação quatro pudemos perceber que, de forma geral, todos os 

grupos dominaram o processo de leitura das informações dos gráficos, aspecto abordado do 

item a) ao d). No entanto, um aspecto demonstrou-se problemático e não o havíamos previsto 

a priori, o trabalho com grandezas contínuas, sendo que até o momento havíamos trabalhado 

com grandezas discretas. Propositadamente iniciamos por estas, para só então abordar 

aquelas, porém, deveríamos ter dado uma maior ênfase neste conceito durante a aplicação da 

sequência didática. 

Dos dez grupos que entregaram a situação, cinco demonstraram dificuldades em 

manipular grandezas contínuas, principalmente ao responderem o item c), como se percebe 

em algumas respostas: 

 

  “Até o terceiro segundo de corrida” 
 
  “Até os 3,5 segundo” 
 
  “3,75 segundos” 
 

Na primeira resposta, o grupo considerou que até 3 segundos o carrinho 2 estava na 

liderança, talvez por considerar o tempo como uma grandeza discreta já que, aos 4 segundos 

os carrinhos estavam na mesma posição, como se durante o terceiro e o quarto segundo de 

corrida, o tempo não existisse. 

Nas duas últimas respostas, os grupos até perceberam a existência de tempos 

intermediários entre 3 e 4 segundos, entretanto, ainda forneceram como resposta um valor 

determinado, sugerindo a interpretação do tempo como grandeza discreta. 

Concluímos, então, que esse salto no estudo de grandezas discretas para as contínuas, 

deve ser feito com mais cuidado e de forma mais detalhada. 

Com respeito às variáveis dependentes e independentes, notamos uma melhora 

considerável no entendimento dos alunos. Oito grupos responderam corretamente e apenas 

dois continuaram com problemas com esse conceito ao responderem “O gráfico é o 

dependente e a independente, é o eixo horizontal” e “que depende dos carros e independente é 

não ter carros”. 

Pelo aumento do número de acertos, percebemos que foram necessárias várias 

situações para o entendimento do conceito de variáveis em um gráfico, como Ausubel (1980) 

descreve, não é imediata a construção e fixação de um conceito na estrutura cognitiva dos 
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aprendizes. No mesmo sentido Sousa e Fávero (2002) afirmam que apenas o contato com 

múltiplas situações fará com que o indivíduo construa um campo conceitual.  

Nos itens f) e g), seis grupos foram capazes de definir um padrão de variação da 

velocidade conforme o tempo. Alguns desses grupos apresentaram dificuldades e, por nossa 

sugestão, construíram uma tabela para auxiliar na conclusão. A forma com que alguns 

responderam já indicou qual seria a expressão matemática que representaria a variação: 

 

f) “O carrinho dois segue um padrão aumentando de 4 em 4 a cada 
segundo”. 
g) “O carrinho 1 segue um padrão aumentando o número de segundos 
vezes ele mesmo”. 

 
  f) “Para cada segundo, aumenta 4m”. 
  g) “A posição é dado pelo tempo multiplicado por ele mesmo”. 
 
 

f) “Sim, é pego o tanto de segundos percorridos, faz-se uma 
multiplicação (por quatro), o resultado será o tanto de metros 
percorridos”. 
g) “Sim, pega-se o tanto de segundos percorridos, e se faz uma 
multiplicação (por ele mesmo), o resultado obtido, é o tanto de metros 
percorridos. ” 

 

Um grupo não respondeu os itens f) e g) e outros quatro não identificaram o padrão de 

variação conforme esperado, apenas descreveram que um dos carrinhos estava na frente ou 

mais rápido. Um dos grupos relatou que o padrão existente, respectivamente para os carrinhos 

2 e 1, era “só anda em linha reta” e “anda em curvas”, justamente o que esperávamos a priori, 

um pensamento equivocado de que as linhas do gráfico ilustram a trajetória dos carrinhos e 

não a variação da sua posição conforme o tempo. Infelizmente não vimos essa resposta 

durante a intervenção, logo, não pudemos explorá-la como havíamos descrito a priori. 

Com relação à expressão matemática que representasse os fenômenos, quatro grupos 

forneceram as duas expressões de forma correta, outros quatro apenas forneceram a expressão 

referente ao carrinho 2 (D = 4x) e apenas dois grupos não forneceram uma expressão. 

Consideramos um ótimo desempenho da turma nesse aspecto, visto que 

considerávamos esse o item mais difícil da situação. Provavelmente, o tratamento com 

expressões matemáticas realizadas em atividades anteriores proporcionou condições para 

estas elaborações. 
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Dos grupos que desenvolveram uma fórmula que representasse os fenômenos, apenas 

dois constataram que suas fórmulas não davam resultados condizentes com os do gráfico. Em 

contrapartida, todos que criaram fórmulas válidas, conseguiram responder os itens i), j) e k). 

No item l), todos os alunos responderam que “sim”. Por não haver maiores 

explicações nas respostas, não pudemos realizar interpretações mais detalhadas. 

No intuito de deixar claro a todos os alunos o significado de se encontrar uma 

expressão matemática bem como evidenciar seu potencial de possibilitar o cálculo para 

qualquer caso desejado, resolvemos esse exercício no quadro de giz no encontro seguinte.  

 

Situação 5: Abastecimento de água 

 

5.5 Análise a priori 

 

Por fim, a última situação da atividade 4, possui o mesmo propósito da 3, a única 

diferença é o grau de dificuldade que acreditamos ser maior devido ao gráfico estar deslocado 

nos eixos cartesianos, o que, possivelmente, tornará a tarefa de criar uma expressão 

matemática ainda mais difícil. 

 

Situação problema 5. Abastecimento de água. (Adaptado de Paiva, 1995). 
 
 A água que usamos em nossas casas vem de grandes 
represas que devem ser conservadas sempre limpas. Suas margens 
não devem ser povoadas, para que esgotos não sejam despejados 
em suas águas. 
 Suponha que numa dessas represas o medidor do nível da 
água consista em uma barra graduada, perpendicular à superfície 
da água conforme a figura ao lado. 
 
 O gráfico abaixo mostra o nível dessa represa em função do tempo, nos dez primeiros 
dias do mês de maio. 

Sendo 0 m o nível mínimo para o abastecimento da região servida pela represa e, 
supondo que o aumento do nível da água continue seguindo o padrão registrado nos dez 
primeiros dias, responda as perguntas. 
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a) Qual a relação de dependência existente no gráfico? Explicite a variável dependente e a 
independente. 
b) O que você entende pela expressão “em função do” presente no enunciado da situação 
problema? 
c) A quantos metros (em relação ao mínimo necessário para que haja abastecimento) está o 
nível da água no dia 2 de maio? E no dia 4? 
d) Qual era o nível nos dias 3 e 5? 
e) Você percebe algum padrão na variação do nível da água? Qual? 
f) Indique uma fórmula matemática que represente a variação do nível da água. 
g) Em que dia do mês de maio o nível da água atingirá o mínimo necessário para o 
abastecimento da região? 
 

5.5 Análise a posteriori 

 

Essa situação tinha a mesma configuração da anterior a não ser pelo gráfico estar 

deslocado no eixo cartesiano. Novamente, percebemos que o entendimento das relações de 

dependência estão bem dispostos nas estruturas cognitivas dos estudantes, visto que apenas 

um grupo não evidenciou a dependência entre nível da água e tempo, respondendo o item a) 

como “nós somos dependente da água, e independente é viver sem água”.  

Como já constatado na situação anterior, a compreensão de variáveis dependentes e 

independentes aumenta à medida que mais situações são abordadas. Nesta, sete grupos 

evidenciaram corretamente o tempo como independente e o nível da água como dependente. 

Um grupo evidenciou ambos como independente o que pode ter sido um equívoco na 

transcrição da resposta. Apenas um grupo continuou sem demonstrar entendimento do 

conceito. 

Novamente, como na situação 3, os alunos relacionaram a expressão “em função de” 

com o conceito de dependência, fortalecendo a idéia de que este se constituiu, de fato, como 

um subsunçor. Apenas dois grupos não deixaram claro essa relação em suas respostas. 
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Com relação à leitura do gráfico percebemos problemas que não haviam acontecido 

nas situações anteriores que, talvez, aconteceram devido ao gráfico estar disposto no semi-

plano em que y é negativo, sendo que nas anteriores aparecia no semi-plano em que  y é 

positivo: 

 

c) A quantos metros (em relação ao mínimo necessário para que haja abastecimento) 
está o nível da água no dia 2 de maio? E no dia 4? 
-5 e -4 sete grupos 

5 e 4 dois grupos 

 

d) Qual era o nível nos dias 3 e 5? 
-4,5 e -3,5 um grupo 

4,5 e 3,5 quatro grupos 

3,5 e 2,5 dois grupos 

6 e 4 um grupo 

-5 e -4 um grupo 

 

Pelas respostas do itens c) e d), percebemos que houve uma tendência de os alunos 

ignorarem o sinal negativo dos valores encontrados. Além disso, o grupo que respondeu o 

item d) como sendo -5 e -4, sugere, novamente, a não compreensão das variáveis contínuas, 

respondendo como um dos valores discretos evidenciados pelo gráfico. 

Ficamos surpresos com as respostas do item e), em que deveria ser evidenciado o 

padrão presente no gráfico. Pelo fato de já terem trabalhado diversas situações relacionadas a 

esse reconhecimento e terem tido um alto índice de acerto, estranhamos o fato de nenhum 

grupo ter reconhecido corretamente esse padrão. Apenas dois grupos chegaram próximos da 

resposta correta, não fosse a indicação de que o nível da água reduz meio metro a cada dia que 

passa. Os demais grupos forneceram as mais variadas respostas, como: “equação”, “está 

variando de um em um”, “nível da água é = 1x, tempo = y = 9 = 1x”... 

Talvez o fato de o gráfico não trabalhar apenas com números naturais, mas também 

com racionais negativos, tenha gerado confusão nos estudantes e ocasionou essas respostas. 

Não acreditamos que tão grande número de alunos não tenham  identificado as regularidades, 

reconhecendo os padrões, visto que houve um alto índice de acerto nas abordagens desse 

conceito nas outras situações. 
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Como esperávamos a priori, a elaboração de uma fórmula que descrevesse a situação 

gerou grandes dificuldades. Nenhum grupo conseguiu elaborar uma fórmula condizente com 

o fenômeno. Algumas tentativas foram: “y = 1x”, “y = -1x”, “m = t + 1” e “n = 2t”. 

 Consideramos que essa situação não atingiu nossos objetivos, visto que o índice de 

acertos em cada item foi baixo, excetuando-se os item a) e b), em que os alunos tiveram um 

bom desempenho. Surpreende-nos o baixo rendimento dos estudantes nessa situação, visto 

que compreendia os mesmos objetivos da situação 4, na qual os alunos tiveram um 

rendimento positivo. Talvez o envolvimento de números racionais negativos possam ter 

contribuído para o baixo desempenho nessa tarefa. O mesmo aconteceu nos mapas 

conceituais, dos quais, julgamos que apenas um apresenta indicativos de aprendizagem 

significativa. Da mesma forma com aconteceu nas demais atividades, os mapas ou não 

retrataram os conceitos abordados na atividade ou os que os evidenciaram, fizeram ligações 

sem sentido e coerência. Poucos apresentaram proposições lógicas e, como mencionamos, 

consideramos apenas um (Figura 18) com indícios de aprendizagem com significado. 

 
Figura 18 
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Imediatamente notamos no mapa uma estrutura tipicamente hierárquica, indicativo de 

que o conhecimento está bem organizado nas estruturas cognitivas do aprendiz. O mapa 

evidencia o trabalho com variáveis, tanto dependentes quanto independentes, na atividade 5. 

Talvez a proposição mais significativa seja a que o aluno relaciona as variáveis 

dependentes e independentes “com um certo Padrão” e que estão “em função de alguma 

grandeza”.  Essas ligações sugerem o entendimento de que Função é uma associação entre 

variáveis de acordo com uma lei ou regra de formação, que denota um padrão. Destacamos, 

também, o indicativo de entendimento a respeito de variáveis dependentes e independentes 

quando o aluno menciona todas estar em função de alguma grandeza “exceto as 

independentes”. Por essas considerações, classificamos essas ligações como implicações 

estruturais (DUTRA, FAGUNDES e CAÑAS, 2004), sendo um forte indicativo de que a 

aprendizagem foi significativa. 

Embora o estudante tenha evidenciado o entendimento do conceito de variáveis em 

seu mapa mediante ligações estruturais, ainda ficou indicada a compreensão equivocada de 

variáveis como “diversas” ou “diferentes” pela ligação “Sequência com Variáveis 

Expressões”. A despeito do contexto dado à palavra “variável”, a proposição não deixa de ser 

válida. Por meio dela, o estudante deixa claro que existem várias leis de formação que podem 

se aplicar a sequências e gráficos.  

 

Atividade 6 

 

Dois séculos após o desenvolvimento das idéias iniciais da representação gráfica, o 

surgimento da linguagem algébrica permitiu um tratamento mais formal e rigoroso das 

Funções. Iniciou-se, então, a representação analítica desse conceito matemático. 

Fundamentada nesse aspecto histórico, a atividade 6 objetiva atingir a representação 

analítica de uma Função e alcançar a formalização desse conceito. Constitui-se, então, como a 

etapa final da nossa sequência didática. 

 

Situação 1: Escrevendo em linguagem matemática  

 

6.1 Análise a priori 

 

Situação problema 1. Escreva na linguagem matemática. (retirado de Chaves e Carvalho, 
2004) 
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a) Quando João nasceu, Téo tinha 3 anos. Escreva a idade de João (J) em função da idade de 
Téo (T). 
b) Preço (P) a pagar em função da quantidade de litros (l) de gasolina se for comprada a R$ 
2,40 o litro. 
c) Um retângulo tem comprimento c, largura b e perímetro 20. Determine a expressão que dá 
o valor de c em função de b. 
d) O preço (P) a pagar por uma mercadoria (x) que teve 12% de desconto. 
e) A Organização Mundial de Saúde recomenda que cada cidade tenha no mínimo 14 m² de 
área verde por habitante. Escreva a área verde mínima (A) de uma cidade em função do 
número de habitantes (n). 

 

A primeira situação tem o propósito de explicitar e reiterar a ideia da Matemática ser 

uma linguagem, uma forma simbólica de descrever situações por meio da notação algébrica. 

Acreditamos que ainda surgirão dificuldades na formulação de uma expressão 

matemática que represente os enunciados, particularmente no item d), em que aparece a noção 

de porcentagem. Acreditamos que pelo fato do símbolo 12%, ser doze por cento do preço 

inicial, não será imediatamente entendido e evidenciado na expressão desenvolvida pelos 

estudantes. Traduzir que a idade de João é sempre três a menos que a de Téo por J = T – 3, 

que cada litro custa R$2,40 por 2, 4 x×  é mais imediato e visual para se representar por 

subtração e por multiplicação do que o 12% do preço inicial x por 
12
100

x× . Sendo assim, 

acreditamos que os estudantes encontrarão dificuldades nesse exercício. Por outro lado, após a 

realização dessa atividade, consideramos ser possível que adquiram melhores condições para 

desenvolver as próximas atividades, com mais facilidade na manipulação algébrica para o 

estabelecimento das expressões matemáticas. 

 

6.1 Análise a posteriori 

 

Supomos a priori que a explicitação e reiteração da notação algébrica, abordadas nessa 

situação, continuariam a ser difíceis para os estudantes. No entanto, observamos que as 

maiores dificuldades que os alunos tiveram foram relacionadas a conceitos de geometria e 

porcentagem, e não especificamente no tratamento algébrico. 

No exercício 1 sete grupos conseguiram explicitar corretamente a idade de João em 

função da de Téo por J = T – 3 ou por alguma expressão equivalente. Apenas um grupo se 

equivocou ao responder 3 – J = T e dois grupos não responderam. 
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No segundo exercício o índice de acertos também foi bom, já que seis grupos deram a 

expressão P = 2,4l como resposta.  Dois grupos responderam como “l·P”, dando um 

indicativo de compreensão, porém sem haver uma formalização da resposta. Podem ter 

pensado que haveria uma multiplicação entre a quantidade de litros l com o preço a ser pago 

por litro. Mas, como o exercício aborda o preço por litro e o preço a ser pago, os estudantes 

podem ter confundido e usado “P” para expressar o primeiro, chegando a expressão 

equivocada “l·P” que sequer denota uma igualdade. Um respondeu corretamente de forma 

discursiva, mas não conseguiu representar em linguagem matemática. 

O exercício 5 também teve um índice razoável de acertos. Metade dos grupos 

evidenciou corretamente a expressão A = 14n. Dois grupos não explicitaram uma 

multiplicação, mas sim uma divisão entre 14 e o número de habitantes. Outros três grupos não 

apresentaram nenhuma expressão válida. 

O problema ficou mesmo, restrito às questões 3 e 4. Na terceira, o tratamento 

geométrico foi o maior empecilho. Apenas três grupos chegaram à resposta correta de que c = 

10 – b, dois grupos demonstraram não ter conhecimento do que seria perímetro ao dar 

indicativo de cálculo de área em sua resposta: “b² + c² = 20”. Outros quatro até iniciaram com 

o reconhecimento de perímetro indicando a soma das medidas dos lados, porém não levaram a 

expressão adiante. Um grupo não respondeu a questão. 

Por fim, o quarto exercício foi de longe o mais problemático aos estudantes. Quatro 

grupos responderam com “P = x – 12%”, confirmando nossa expectativa de que não 

perceberiam que o símbolo 12% representa doze por cento do preço inicial, devendo ser 

traduzido matematicamente por 
12
100

x× . Quatro grupos forneceram outras expressões 

inválidas e apenas dois forneceram a resposta correta, no entanto, deixamos claro que tiveram 

nossa influência, pois os alunos manifestaram curiosidade em saber como se expressaria 

matematicamente o “doze por cento do preço inicial” e, dessa forma, acabamos fornecendo 

essa parte da resposta. 

Mesmo com os problemas relatados, acreditamos que essa atividade auxiliou bastante o 

entendimento da linguagem matemática como forma de expressar uma situação, podendo, até 

mesmo, gerar maior índice de acerto na formulação de uma expressão matemática nas 

próximas atividades. 

 

Situação 2: Caixa d’água 
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6.2 Análise a priori 

 

Situação problema 2. Caixa de água (adaptado de São Paulo, 1992). 
 
 Uma caixa de água tem capacidade de 1000 litros e possui uma certa quantidade de 
água em seu interior. Em determinado instante, uma torneira é aberta para encher a caixa. 
Baseado no gráfico abaixo, que representa o volume de água no interior da caixa em função 
do tempo durante os primeiros 10 segundos e, sabendo que a taxa de aumento de vazão da 
torneira permanece constante até o completo enchimento da caixa, responda as perguntas. 
 
 

 
 
a) Que grandezas o gráfico associa? 
b) Qual a variável dependente? E a independente? 
c) Quantos litros havia na caixa antes de se abrir a torneira? 
d) Quantos litros havia na caixa após 1 minuto? E após 2 minutos? 
e) Qual a taxa de vazão de água da torneira? 
f) Qual a lei matemática (fórmula) que expressa o volume de água na caixa em função do 
tempo? 
g) Usando a lei a lei encontrada, calcule quantos litros de água terão na caixa após 14 
minutos. 
h) Calcule agora quantos litros terão após 12,5 minutos. 
i) Usando a lei matemática, quanto tempo levará até o completo enchimento da caixa? 
j) Supondo que a torneira fique aberta durante 25 minutos, quantos litros de água irão 
transbordar?  

 

Os quatro primeiros itens reportam-se a assuntos já trabalhados em situações 

anteriores, logo, não esperamos a ocorrência de dificuldades. Talvez, no item e), algum 

problema surja com respeito ao significado da expressão “taxa de vazão”, alguns alunos 

podem não associar com a quantidade de água que sai da torneira durante um certo período de 
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tempo. Entretanto, ao explicar-lhes o significado, acreditamos que terão condições de 

encontrá-la, visto que está relacionada com o conceito de padrão. 

O item f), provavelmente, ainda será considerado difícil, embora esperamos que as 

dúvidas sejam minimizadas em decorrência das atividades anteriores. O que pode gerar 

complicação é o fato de o gráfico estar transladado 100 unidades no eixo vertical. Esperamos 

que ao menos o padrão de variação, de cinqüenta em cinqüenta litros, seja percebido pelos 

estudantes. Sendo assim, para aqueles que estimarem uma fórmula inicial como sendo L = 

50t, estimularemos que testem alguns valores de t e notem o que está acontecendo com a 

diferença entre o valor encontrado e o valor correto lido no gráfico. A expectativa é que 

percebam que essa diferença é sempre de 100 litros. Isso pode indicar uma alternativa de 

ajuste da expressão encontrada anteriormente, para que reflita corretamente o fenômeno 

acrescentando a soma de 100 unidades na expressão L = 50t. Novamente, é devido ao padrão 

de a estimativa inicial estar errada sempre por 100 unidades que se tem o indicativo da 

formulação correta. 

Nos quatro últimos itens, esperamos que os estudantes utilizem a fórmula 

matemática encontrada em f) para resolvê-los e não apenas estimem pelo gráfico. Muito 

embora acreditamos que ocorram alguns casos como este. 

 

6.2 Análise a posteriori 

 

A afirmação de que não é fácil estabelecer os conceitos nas estruturas cognitivas e que 

essa tarefa de assimilação demanda tempo (Ausubel, 2003) é cada vez mais corroborada pelos 

resultados da nossa intervenção. Todos os dez grupos que entregaram a atividade 

determinaram corretamente as grandezas presentes no gráfico e, com relação à identificação 

de variáveis dependentes e independentes, apenas um grupo não a fez de forma válida, 

indicando, ainda, a não compreensão desse conceito. 

Mesmo que não tenha havido erros na indicação das grandezas envolvidas, não 

podemos afirmar que houve um desligamento da idéia de que são informações presentes no 

gráfico, como já destacado nas análises de situações anteriores. Isso porque esse gráfico 

apenas apresenta as “palavras” volume e tempo. Talvez, se possuísse um título ou outra 

informação, ela poderia aparecer, novamente, nas repostas do exercício, o que indicaria não 

haver uma total compreensão do conceito. 

Com respeito à leitura das informações do gráfico, nove grupos indicaram 

entendimento ao fornecer respostas corretas para os itens c) e d). Apenas um grupo respondeu 
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que, antes de se abrir a torneira, havia seiscentos litros na caixa de água. Por não haver uma 

explicação ou complemento da resposta, não temos indicativos de qual raciocínio equivocado 

possa ter levado a esse erro.  

Como já esperado a priori, alguns problemas ocorreram no cálculo da taxa de vazão 

de água da torneira. Quatro grupos deram a resposta correta de cinquenta litros, mas apenas 

um fez a distinção com cinquenta litros por minuto. Três grupos apenas mencionaram que a 

taxa permaneceria constante, porém não indicaram um valor. Um grupo não respondeu e dois 

deram respostas equivocadas: “é de 100 em 100” e “a cada 10 seg cai um pingo d’água 

portanto, a cada um minuto cai seis pingos d’água”. A primeira resposta mostra que o 

estudante determinou a taxa de acordo com os valores discriminados no eixo vertical do 

gráfico. Já a segunda nos despertou curiosidade para entender o raciocínio utilizado e, na 

busca desse entendimento, percebemos que havia uma incoerência no enunciado do nosso 

exercício que, certamente, foi responsável pela resposta desse grupo. Todas as informações do 

gráfico e das questões envolviam “minutos” como unidade de tempo, no entanto, no 

enunciado, indicamos que o gráfico representa a variação de volume de uma caixa de água 

durante dez segundos. 

Com respeito à expressão matemática que deveria representar o fenômeno, 

percebemos que, possivelmente, o tratamento algébrico na situação anterior possa ter 

contribuído, visto que apenas um grupo não respondeu o exercício e outro grupo forneceu, 

como esperado a priori, uma expressão que apenas indica o padrão envolvido, no entanto, a 

expressão ainda demonstrou uma não compreensão: “m = 1 = 50·l”. O restante dos grupos, 

em um total de oito, forneceram uma expressão adequada à situação. Destacamos duas dessas 

respostas, uma por apresentar a notação f(x), a qual não havíamos abordado até o momento, e 

outro pela apresentação peculiar, diferente do padrão “V = 50x + 100”: 

 

  “f(x) = ax + b à f(x) = 50x + 100” 
 
  “V = (t + 2)·50 = x” 
 

Questionamos o grupo que forneceu a primeira resposta à respeito da notação utilizada 

e uma das alunas, que entrou na turma após o início da aplicação da sequência didática, 

respondeu que estava estudando funções na turma em que estava anteriormente, portanto 

estava familiarizada com a notação. 

Na segunda resposta, achamos interessante o modo como o grupo identificou os 

padrões envolvidos. Como mencionamos a priori, instigamos os alunos que inicialmente 
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indicaram sua fórmula por V = 50x, a perceber a existência de um padrão na diferença entre 

as respostas obtidas e os valores indicados pelo gráfico, chegando à conclusão que o erro era 

sempre de cem unidades, e assim, buscar uma expressão correta. Esse grupo sugeriu uma 

maneira própria de busca da expressão matemática. Talvez, tenham encontrado a mesma 

expressão que os demais alunos e apenas colocado o cinquenta em evidência. A ausência de 

cálculos e outras explicações não nos permite ter essa certeza. 

Nos itens g) e h), seis grupos conseguiram chegar às respostas certas mediante  

substituição dos valores nas expressões encontradas. Um grupo que não havia evidenciado 

uma expressão válida no item f), mas sim “m = 1 = 50·l” como já comentamos, demonstrou a 

posse de um raciocínio próprio que levou à respostas corretas. Particularmente, não 

entendemos o raciocínio desse grupo, mas pelas respostas corretas em g) e h), temos 

indicativo de que houve compreensão. Um grupo não respondeu o exercício e dois, mesmo 

tendo construído expressões válidas que representassem o fenômeno, não chegaram às 

respostas certas. 

O item h) teve basicamente o mesmo índice de acerto dos dois anteriores, com seis 

grupos respondendo corretamente, dois de forma incorreta e um não respondeu. Um outro 

grupo forneceu “V = 18 · 50 + 100 = 1000” como resposta. O fato de aparecer o número 18 no 

lugar da variável t, sugere o entendimento da questão, no entanto, não podemos afirmar que o 

aluno calculou esse valor ou então atribuiu valores a sua fórmula matemática até encontrar um 

resultado em que a expressão fosse igual a mil – capacidade da caixa. 

Por fim, o último item contou com quatro respostas corretas. No entanto, os grupos 

apenas evidenciaram o resultado, não mostrando qual o raciocínio utilizado para chegar às 

conclusões, nem mesmo indicando se utilizaram a expressão matemática para encontrar sua 

resposta. Um grupo substituiu o tempo de vinte e cinco minutos na expressão e chegou ao 

resultado de mil trezentos e cinquenta litros. No entanto, essa foi sua resposta final. O grupo 

não respondeu o quanto de água trasbordaria da caixa que tinha capacidade para mil litros. 

Além desses, quatro grupos responderam equivocadamente e um não resolveu o exercício. 

Consideramos muito bom o desempenho dos estudantes nessa atividade, 

principalmente com respeito a elaboração e posterior manipulação da expressão matemática 

encontrada. Provavelmente o tratamento algébrico na situação 1 tenha contribuído para esse 

desempenho. 

  

Situação 3: Aquecimento da barra de gelo 
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6.3 Análise a priori 

 

Situação problema 3. Aquecimento da barra de gelo. 
 

Uma panela, contendo uma barra de gelo a -40ºC, é colocada sobre a chama de um 
fogão. Nestas condições, o gráfico abaixo nos mostra a evolução da temperatura da água em 
função do tempo. (Adaptado de Trota, Jakubovic e Imenes, 1979). 
 

 
 
a) Qual a variável dependente? E a independente? 
b) Qual a temperatura após 4 minutos da panela ter sido posta no fogo? E após 10 minutos? 
c) Qual a temperatura após 12 minutos? E após 14? E após 16? 
d) Você percebe algum padrão na variação de temperatura entre 10 e 20 minutos? Qual? 
e) Qual a temperatura após 13 minutos? E após 15 minutos? 
f) Qual a lei matemática que representa a variação de temperatura entre 10 e 20 minutos? 
g) Qual a lei matemática que representa a variação de temperatura entre 0 e 2 minutos? 
h) Qual a lei matemática que representa a variação de temperatura entre 2 e 10 minutos? i) E a 
partir de 20 minutos? 
j) Qual a temperatura da água após 17,37 minutos? 
k) Após quanto tempo a água atingirá uma temperatura de 23 ºC?  

 

A situação 3 tem os mesmos propósitos da segunda, com a diferença de que se trata 

de uma função por cláusulas, na qual existe uma lei de formação para cada parte do domínio. 

A exemplo da anterior, acreditamos que as dificuldades se farão presente nos itens f), g) e h), 

em que terão de encontrar a lei matemática que represente o padrão de variação do fenômeno. 

O item k) pode gerar dificuldades visto que talvez os estudantes não percebam o 

potencial da expressão matemática em permitir, também, o cálculo do instante de tempo em 

que a substância possui determinada temperatura. 

Possivelmente, essa ideia apenas ficará clara com a resolução da última situação da 

nossa sequência didática, em que descontextualizaremos o estudo de funções27. 

                                                 
27 Usamos o termo “descontextualizar” no sentido de Brousseau (1996), epistemologicamente referente à forma 
em que um matemático comunica seus resultados, qual seja de uma forma geral e fora do contexto temporal. O 



136 

 

6.3 Análise a posteriori 

 

Nessa situação esperávamos que não houvesse muitas dificuldades visto que tinha o 

mesmo propósito da anterior. Porém, logo no item a) um indicativo de mal entendimento se 

mostrou evidente nas respostas. Mesmo que seis grupos tenham respondido corretamente, 

outros três evidenciaram o tempo como variável independente e “água + gelo” ou então 

“gelo” como a dependente. Não sabemos dizer se essa resposta reflete um entendimento 

equivocado do conceito de variável dependente ou então se os alunos consideraram que a 

quantidade de gelo e de água seria uma variável dependente por depender da temperatura na 

medida em que, quanto maior a temperatura, menos gelo ira existir. De fato, trata-se de uma 

relação de dependência e, em outro contexto, a quantidade de gelo poderia se constituir como 

uma variável. No entanto, não é o que ocorre nessa situação. 

Com respeito à leitura de informações em um gráfico, novamente a turma não 

encontrou dificuldades. Todos os grupos responderam os itens b) e c) corretamente. Contudo, 

tiveram dificuldades para identificar o padrão envolvido. Sete grupos apenas fizeram alguma 

referência à temperatura subir. Dois grupos destacaram que a temperatura varia de vinte em 

vinte, que são apenas os valores evidenciados pelo gráfico para instantes de tempo pares e um 

grupo identificou equivocadamente um padrão em que a cada dez minutos a temperatura 

aumenta 100 ºC. Nenhum grupo forneceu a resposta esperada de um aumento de dez graus a 

cada minuto. 

Grande parte dos grupos respondeu corretamente o item f), apenas dois deram 

respostas de vinte e cinco graus em treze minutos e de quarenta e cinco graus em quinze 

minutos. Esse erro sugere um equívoco de estimativa dos valores ao se olhar pra o gráfico, 

visto que esses valores não estão nele discriminados. Não seria considerado um indicativo de 

problema, não fosse o fato de um dos objetivos da questão ser o reconhecimento de padrão. 

Esse erro indica que o grupo não identificou a regularidade presente e apenas forneceu uma 

resposta calcada em uma estimativa visual. 

Como esse dia seria o último de nossa intervenção, faltavam vinte e cinco minutos 

para o término da aula e considerávamos os exercícios descontextualizados uma importante 

etapa do processo de construção do conceito de funções, pedimos que os alunos entregassem 

                                                                                                                                                         
autor afirma que, pedagogicamente, deve se iniciar o processo pela forma contextualizada e, após isso, dar ao 
conhecimento um caráter universal mediante a descontextualização e, dessa forma, transformar o conhecimento 
em saber.   
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suas atividades para termos condições de trabalhar a última situação. Sendo assim, apenas 

quatro grupos começaram a elaborar um expressão matemática que representasse o fenômeno, 

porém nenhum grupo chegou ao fim de uma elaboração válida. 

 

Situação 4: Exercícios descontextualizados 

 

6.4 Análise a priori 

 

Situação problema 4. Exercícios descontextualizados. 
 
 Uma notação bastante usual no estudo de funções é a f(x) para representar as variáveis 
dependentes. Ela quer dizer que a cada valor x das variáveis independentes, haverá um único 
valor f(x) correspondente. Sabendo disso, responda: 
 
1) Um determinado fenômeno pode ser representado pela função f(x) = 2x - 1. Com base na 
função: 
 
 
a) Se a variável independente x for igual a 2,  
quanto valerá a variável dependente?  
b) Quanto vale f(3)? 
c) Calcule f(-5) 
d) Calcule f(1.5) 
e) Para qual valor de x teremos f(x)= 9?  
f) Para qual valor de x teremos f(x)=0? 
 
 

2) A função 
22

( )
1

x
f x

x
=

+
 representa um determinado fenômeno. Com base nela, responda: 

 
a) Quanto vale f(1)? 
b) Quanto vale f(3)? 
c) Quanto vale f(2)? 

d) Para qual(is) valor(es) de x temos f(x) = 
32
5

? 

e) É possível calcular  f(-1)? Por quê? 
 

A última atividade desempenha importante papel na descontextualização necessária 

para a elaboração do conceito de funções. Até o momento elas estavam sendo apresentadas de 

forma vinculada a algum fenômeno concreto. No entanto é de fundamental importância 

mostrar que as funções podem ser aplicadas em qualquer tipo de fenômeno, não se 
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restringindo a um caso em particular. Para isso, é necessária essa descontextualização, na qual 

a Matemática atinge o auge da sua generalização, mediante a abstração. 

Sem as atividades realizadas ao longo dessa sequência, possivelmente o estudante 

aprenderia funções de uma forma mecânica e não veria sentido nas fórmulas e expressões 

envolvidas. Acreditamos que, desta forma, o estudante terá condições de entender a que tal 

equação se refere e consiga percebê-la como uma linguagem representativa de um padrão de 

comportamento. 

Agora, acreditamos que o contato com esse novo símbolo, f(x), repleto de abstração, 

será encarado com maior naturalidade. Acreditamos, também, que a manipulação da lei 

matemática será mais fácil, visto que foram submetidos à tarefa de criação e formulação 

daquelas, tarefa que não consideramos fáceis para o estágio dos estudantes. 

Desse modo, após explicarmos a notação f(x), acreditamos que com naturalidade os 

alunos conseguirão resolver as duas últimas situações e, esperamos, que não tenham maiores 

dificuldades nesse processo. 

Um último comentário merece ser feito com respeito ao item e) do segundo 

exercício, em que esperamos que os estudantes percebam a não possibilidade de calcular f(x) 

pelo fato de o denominador acabar sendo zero. Embora nossa sequência didática pára nesse 

ponto, esse item poderia ser explorado para dar continuidade ao estudo de Funções, entrando 

com o conceito de domínio de uma Função. 

 

6.4 Análise a posteriori 

 

Como a descontextualização desempenha um papel fundamental no ensino de 

matemática e aliando a defesa de Ausubel (2003) a respeito da necessidade do expositivo para 

se atingir a aprendizagem significativa, decidimos resolver na lousa essa última situação. 

Introduzimos a notação f(x) deixando claro que, até então, trabalhávamos com 

expressões envolvendo tempo e distância, tempo e temperatura, entre outros, e estávamos 

presos a uma notação que retratava o fenômeno em questão. Contudo, a matemática tem um 

alcance grande e não fica restrita a situações particulares, dessa forma, a notação f(x) surge 

para generalizar as situações e para aplicar a matemática a qualquer fenômeno desejável. 

A partir dessa exposição, iniciamos o tratamento com a situação 4, mostrando como se 

manipula uma expressão envolvendo f(x) e buscando deixar claro que essa expressão refere-se 

a um padrão percebido e descrito matematicamente, tal qual os estudantes haviam feito nas 
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atividades anteriores. Agora, não era necessário achar uma fórmula matemática que 

representasse a situação, esta já foi fornecida. Restava então, apenas entendê-la e manipulá-la. 

A medida que íamos resolvendo o exercício, os alunos ofereciam suas contribuições, 

bem como evidenciavam dúvidas que eram resolvidas com nosso auxílio. De forma geral, os 

alunos demonstraram interesse, participação e, ao que nos parece, poucas dúvidas ao fim da 

intervenção. 

Infelizmente, esse foi o último momento da nossa prática pedagógica com a turma. 

Seria interessante continuar com o tratamento descontextualizado de funções para termos 

melhores condições de julgamento da ocorrência de uma aprendizagem significativa, ou não. 

De qualquer forma, temos convicção que as expressões matemáticas a serem abordadas nos 

futuros tratamentos com Função terão, para esses alunos, um maior sentido e uma maior 

proximidade com suas realidades. 

Levando em consideração as dificuldades de relacionamento que tivemos inicialmente 

com a turma e os problemas com disciplina, acreditamos que a sequência didática proposta 

aproximou pesquisador e alunos a cada encontro. Também percebemos que o interesse e 

envolvimento dos estudantes com as atividades e com a Matemática, foi maior a cada 

intervenção. 

Restringindo às análises das atividades, bem como da participação dos estudantes ao 

longo do processo, cremos que foi bastante positiva e, de forma geral, fez com que os alunos 

entendessem os conceitos matemáticos trabalhados. Não esperamos, contudo, que tenha 

havido uma compreensão total dos aspectos abordados, nem mesmo uma completa e efetiva 

estruturação do conceito de Função nas estruturas cognitivas dos aprendizes, até porque, esse 

processo não é imediato e, embora tenhamos trabalhado com um rol de situações, ainda se 

constituíram em um número reduzido para se almejar uma vasta construção do campo 

conceitual. No entanto, o objetivo de dar sentido ao conceito de Função e aos demais 

conceitos envolvidos neste, acreditamos ter tido condições de ser alcançado. Para termos 

maiores indícios dessa suposição, solicitamos aos alunos que elaborassem um mapa 

conceitual final abordando os principais conceitos trabalhados ao longo de todos os encontros, 

com o objetivo de responder a questão “O que é Função?”. Por fim, realizamos uma entrevista 

na qual cada aluno deveria explicar seu mapa conceitual e deixar claras as ligações e 

proposições feitas. 

Esse processo, além de nos dar maiores condições de análise da forma como ocorreu a 

aprendizagem, de dar maior fidelidade às nossas interpretações e de evidenciar indícios 

importantes de aprendizagem que não havíamos destacado anteriormente, contribui para a 
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tomada de consciência dos estudantes a respeito dos aspectos trabalhados em sala e dos 

aspectos por eles evidenciados e seus mapas conceituais. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

SEÇÃO 7 

Análise dos Mapas Conceituais 

 

Após a confecção individual dos mapas conceituais para responder a questão “O que é 

Função?”, realizamos uma entrevista com o autor de cada mapa, no intuito de que deixassem 

claras as idéias nele expostas bem como explicassem alguma ligação que, por ventura, tenha 

ficado confusa.  

Embora essa entrevista pudesse ajudar bastante no entendimento de como estava 

organizado o conhecimento nas estruturas cognitivas do aluno e, como já mencionamos, 

constitui-se como uma etapa essencial na tarefa de análise dos mapas conceituais, tivemos 

esse processo dificultado, o que prejudicou o desenvolvimento de nossa pesquisa.  

Em virtude de não termos previsto que não haveria aula no dia da entrega dos boletins, 

nossa intervenção atrasou em um dia e não pudemos realizar a entrevista imediatamente após 

a confecção dos mapas. Por isso, teve que ser agendada apenas para depois das férias 

estudantis. Além desse episódio, o retorno às atividades foi prorrogado pela suspensão das 

aulas nas escolas públicas do estado do Paraná em virtude do surto de Gripe A que se abateu 

nesse estado. Somando as férias com a suspensão, o tempo de confecção dos mapas 

conceituais até a realização das entrevistas foi de quase oito semanas. Por esse tempo 

estendido, muitos alunos alegaram não lembrar mais do mapa que haviam elaborado, nem 

mesmo o porquê de terem feito determinadas relações. Apesar desse empecilho, as entrevistas 

foram realizadas de igual forma. 

Dentre os vinte e nove mapas conceituais que recebemos, escolhemos oito para a 

análise. Essa escolha se deu por acreditarmos, inicialmente, mediante uma leitura geral, que 

esses mapas apresentavam indicativos de ocorrência de aprendizagem significativa, ao passo 

que os demais não foram escolhidos para análise por diferentes razões:  

 

(1) Não evidenciarem o conceito de Função, mesmo que tenham apresentado os 

demais conceitos abordados na sequência didática (cinco mapas);  

(2) Possuírem uma abordagem equivocada do conceito de Função, o qual foi tratado 

com o sentido de “cargo” ou “incumbência” (seis mapas);  

(3) Estarem demasiadamente confusos, com frases de ligação que dão pouco ou 

nenhum sentido às proposições (seis mapas); 
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(4) Não serem condizentes com a pergunta norteadora do mapa, constituindo-se como 

um mapa desligado do contexto proposto (quatro mapas). 

 

Restringimos a análise, então, aos oito mapas considerados como indicadores de 

ocorrência de aprendizagem significativa. Destacamos que, para considerarmos o mapa como 

um indicador dessa aprendizagem, buscamos a existência de algum dos critérios explicitados 

na fundamentação teórica deste trabalho, como a presença de uma estrutura hierárquica, a 

presença de ligações cruzadas, a validade e qualidade das proposições (local, sistêmica e 

estrutural). Vale ressaltar, também, que a ordem em que se apresentam essas análises não 

reflete qualquer tipo de padrão, seja de ordem crescente de “qualidade”, seja por apresentarem 

maiores ou menores indícios de aprendizagem significativa. Dessa forma, a ordem aqui 

exposta é completamente aleatória. 

 

Mapa Conceitual 1 

 

O primeiro mapa conceitual escolhido para análise (Figura 19) apresenta vários 

indicativos de ocorrência de aprendizagem significativa, a começar pela apresentação 

notavelmente hierárquica. A aluna apresentou no topo o conceito de Função e, na medida em 

que descendia, apresentou outros conceitos estudados ao longo da sequência didática: 

gráficos, tabelas, fórmula, padrão, variáveis e assim por diante. 

  

 

Figura 19: Mapa Conceitual 1. 
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 Destacamos que o mapa se apresenta de forma bastante ramificada que, segundo 

nossa fundamentação teórica, é um indicativo de uma estrutura cognitiva rica. A aluna teve 

quatro linhas de raciocínio, uma em que detalha as representações visuais das Funções, outra 

a respeito da obtenção de valores, outra a respeito do tratamento algébrico e outra 

relacionando Funções e Matemática. Importante destacar que essas quatro linhas de raciocínio 

estão interligadas por meio de ligações cruzadas, sugerindo que o conhecimento não está 

compartimentalizado e que houve uma interação conceitual nas estruturas cognitivas. Essa 

interação conceitual também é um forte indicativo da ocorrência de aprendizagem 

significativa, uma vez que cada novo conceito foi interligado com conceitos trabalhados 

previamente durante a sequência didática. 

O destaque dado às representações visuais e ao fato de a Função ter fórmulas que 

envolvem variáveis, podem ser consideradas como implicações locais. Entretanto, ao indicar 

que as variáveis podem estar presentes em gráficos e tabelas, apresentou uma implicação 

sistêmica, visto que essa não é uma propriedade imediatamente observável. 

A ligação “Função obtemos valores que com as fórmulas” se mostrou bastante 

confusa. Entretanto, com a realização da entrevista (Anexo F) conseguimos detectar o 

entendimento da aluna. Ela quis dizer que mediante o uso de fórmulas, podemos obter os 

valores das variáveis dependentes, o que nos sugere uma ligação estrutural, pois mostra como 

se dá a relação entre os conceitos de Fórmula, Função e Variáveis, isto é, a fórmula 

(expressão) da Função serve para acharmos os valores das variáveis dependentes. 

Outra ligação inicialmente confusa foi “variáveis onde a sequência nos estabelece 

números”. Embora a aluna também tenha tido dificuldades para se expressar durante a 

entrevista, foi possível compreender seu entendimento. Tomando, por exemplo, a expressão y 

= 2x. Dependendo da “sequência” de números que se substituir em x, teremos outra sequência 

de números em y. Respectivamente, se os valores de x forem um, dois e três, os valores de y 

serão dois, quatro e seis, isto é, dependendo da forma como as variáveis x e y estão 

relacionadas por uma fórmula, será gerada uma sequência de números diferentes. Dessa 

forma, essa ligação, embora inicialmente confusa, sugere um perfeito entendimento da relação 

entre variáveis e do papel de uma expressão matemática em uma Função. A profundidade 

desse raciocínio fica ainda mais evidente no momento em que essa proposição é ligada com o 

conceito de padrão, constituindo-se como mais uma implicação estrutural, na qual a aluna 

destaca que essa relação entre as variáveis acontecerá sempre de uma forma padrão, dotada de 

uma lógica. 
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Apesar de toda essa riqueza conceitual envolvida no mapa, repleto de indicativos de 

ocorrência de aprendizagem significativa, percebemos que o conceito de Função também foi 

interpretado no sentido de “cargo” ou “incumbência” pela ligação “Função da Matemática é 

estabelecer um padrão”. Essa idéia ficou ainda mais evidente quando pedimos, na entrevista, 

que a aluna explicasse como fez seu mapa e obtivemos a seguinte resposta: 

 

“Assim, quando eu fiz o mapa eu queria explicar a função da 
Matemática e como entender assim mais ou menos, daí eu coloquei 
assim ó: ‘a função da matemática é estabelecer um padrão’ aí eu 
queria explicar como que a variável, os gráficos e as tabelas ajudam a 
entender alguma fórmula da matemática. Aí eu coloquei que algumas 
variáveis são dependentes e independentes, depende da sequência, né, 
e, ai... a função da matemática também envolve a ciência, a ciência 
envolvida na matemática, é isso”.   

 

Apesar de ficar evidente o problema com a linguagem, na qual palavras que designam 

conceitos matemáticos tem outro significado na linguagem cotidiana, consideramos que 

houve a aprendizagem significativa do conceito de Função para essa aluna, pois os demais 

conceitos trabalhados na sequência didática foram destacados, explicados e relacionados de 

forma bastante perspicaz, além de o mapa apresentar uma estrutura hierárquica e ramificada, 

bem como relações sistêmicas e estruturais. 

 

Mapa Conceitual 2 

 

O segundo mapa conceitual (Figura 20) não detalhou tanto os elementos das Funções 

como o primeiro, isto é, não procurou descrever os conceitos mais específicos abordados ao 

longo da sequência didática. Entretanto, juntamente com a entrevista (Anexo G), notamos que 

a aluna priorizou a descrição de para que servem as Funções, e fez isso com bastante 

propriedade. 
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Figura 20: Mapa Conceitual 2. 

 

Logo no início da entrevista, questionamos o porquê da ligação “Função é uma das 

ferramentas mais importantes da Matemática”, pretendíamos descobrir porque a aluna a 

considerou como uma das ferramentas mais importantes, pois essa poderia ser uma frase 

mecânica sem nenhum significado. Contudo, sua resposta, direta: “Porque com função a 

gente pode descobrir qualquer fórmula”, nos mostrou um entendimento condizente com os 

objetivos da nossa proposta. Embora descobrir fórmulas não seja exatamente o papel das 

Funções, podemos inferir que, com o estudo desenvolvido, a aluna conseguiu relacionar os 

padrões envolvidos em um fenômeno e representar esse padrão por uma equação matemática. 

Dessa forma, as equações envolvidas nas Funções, aparentam terem sido aprendidas de forma 

contextualizada, possivelmente, para essa aluna, a Função não foi apenas mais um conteúdo 

presente na grade curricular, o qual deveria aprender por obrigação sem notar o propósito do 

objeto de estudo.  

Nesse mesmo sentido, questionamos o que a aluna entendia por Modelagem 

Matemática, visto que esse termo não havia sido mencionado em sala. Novamente, a ênfase 

foi dada no sentido de elaboração de fórmulas matemáticas: 
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Aluna: Por exemplo, um furacão, aí você quer ver quanto arraso que 
ele fez, o furacão, aí você pode usar a modelagem matemática. 

 
Pesquisador: Como? 

 
Aluna: Como? Fazendo fórmulas, transformando! 

 
Pesquisador: Então a modelagem matemática serve pra fazer essas 
fórmulas? Isso? 

 
Aluna:  É. 

 

Por mais que esse mapa tenha enfatizado a utilidade das Funções, e não 

especificamente o que são, também relacionou alguns dos conceitos abordados ao longo da 

intervenção. Os conceitos de gráficos, relações de dependência e de fórmulas foram ligados 

com o conceito de Função, indicando que houve uma integração entre conhecimentos novos e 

prévios. 

 Da mesma forma, os conceitos de variáveis, tanto dependente quanto independente, 

foram ligados com os conceitos de Função e lei de formação. Além disso, as ligações “Função 

é definida por uma lei de formação” e “é dessa forma que relacionamos dois conjuntos de 

variáveis diferentes” podem ser consideras como implicações estruturais, pois mostram como 

uma Função é definida e como as variáveis estão com elas relacionadas.  

Além dessas implicações estruturais, algumas implicações sistêmicas puderam ser 

encontradas no mapa, como naquelas em que a aluna relaciona variáveis dependentes e 

independentes, com gráficos e fórmula. Embora essas ligações não expliquem como esses 

conceitos estão relacionados, não se tratam de propriedades imediatamente observáveis, sendo 

assim, classificamo-nas como implicações sistêmicas. 

É válido deixar claro que o mapa também possui ligações cruzadas, o que sugere 

integração das linhas de raciocínio. Desse modo, por apresentar ligações cruzadas, 

implicações estruturais e sistêmicas, além de interessante descritivo da utilidade das Funções, 

o mapa indicou a ocorrência de aprendizagem significativa. 

 

Mapa Conceitual 3 
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Pela análise do mapa conceitual 3 (Figura 21) constatamos a importância da realização 

de uma entrevista para se ter melhores condições de interpretar o entendimento de uma pessoa 

sobre um assunto. 

Logo de início percebe-se uma estrutura hierárquica, bem como ligações cruzadas,  

que podem indicar a ocorrência de aprendizagem significativa. 

 

 

Figura 21: Mapa Conceitual 3 

 

Quanto às ligações, notamos que a aluna destacou que as funções tem diferentes tipos 

de representações, como gráfico, tabela e representação verbal, implicações válidas, mas 

ainda com características locais. Na ligação em que define Função como uma relação entre 

duas variáveis, sugere uma implicação estrutural. Vai ainda mais além ao dividir as variáveis 

em dependentes e independentes e explicar como se reconhece cada uma, constituindo, 

novamente, uma implicação estrutural. 

Apesar da validade destas, ainda existem outras ligações que poderiam ser corretas, 

mas se mostraram confusas pela escolha das palavras de ligação, e foi aí que a explicação da 

aluna se mostrou imprescindível, não apenas como uma forma de clarear os significados dado 

por ela ao seu mapa, mas também para levantarmos uma hipótese não considerada 

anteriormente. 

Ao solicitar que explicasse seu mapa, a aluna falou (Anexo H):  

 

“Então, o mapa sobre a Função, primeiro eu procurei na internet 

porque eu não tinha entendido o que era Função. Daí eu procurei na 

internet, eu li, e consegui tirar mais ou menos o que eu entendi. Tinha 
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alguma coisa que eu não entendi então eu tentei interpretar e colocar 

no mapa”. 

 

Indo mais além, ao questionarmos o que a aluna quis dizer com as ligações (1) 

“Função é uma generalização comum da fórmula matemática” e (2) “Função são ambos 

numéricos o relacionamento os dois e por fórmula matemática”, obtemos, respectivamente, as 

seguintes declarações:  

 

(1) “Então, tipo assim, generalização da fórmula matemática, ta 

falando no texto que ele é tipo, ah, como é que eu posso explicar, ah, 

esqueci a palavra agora. Eu não sei, mas a Função ela tem alguma 

coisa a ver com a fórmula matemática e como eu não sabia como 

escrever eu acabei copiando do texto, daí não deu pra entender direito, 

mas eu acabei copiando porque a função tem alguma coisa a ver com a 

fórmula matemática mas eu não sabia como explicar”. 

(2) “Eu acho que eu copiei de alguma coisa. Gente eu não escrevi 
nada com nada aqui”. 
 

Por essas duas ligações nos questionamos se, realmente, aconteceu uma aprendizagem 

significativa, visto que a aluna apenas copiou partes do texto e não procurou entender o que 

nele estava escrito. Mais do que a não ocorrência de aprendizagem significativa, acreditamos 

que as declarações evidenciam a ocorrência de uma aprendizagem mecânica, se é que 

realmente aconteceu aprendizagem. Outro argumento que pode indicar a não ocorrência de 

aprendizagem significativa mediante o estudo baseado na sequência histórica, foi que 

importantes conceitos como relação de dependência e reconhecimento de padrões não 

apareceram no mapa, sugerindo que não se constituíram como um conhecimento prévio para 

o aprendizado de Função. 

Com esse ocorrido destacamos a importância da explicação do mapa por seu autor, 

principalmente se o intuito for de verificar a qualidade da aprendizagem. Talvez, um mapa 

denote relações perfeitamente significativas, no entanto, não passou de uma reprodução 

mecânica de um texto. Em vista desses argumentos e das declarações da aluna em sua 

entrevista, não confirmamos a ocorrência de aprendizagem significativa como supúnhamos 

inicialmente. 
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Mapa Conceitual 4 

 

O mapa conceitual 4 (Figura 22) é um mapa bastante simples, porém, com uma 

estrutura interessante. Notamos que apresenta uma disposição hierárquica bem como ligações 

cruzadas.  

Embora apresente algumas ligações significativas, a escolha das frases de ligação não 

foi adequada para dar a idéia de como os conceitos estão relacionados. Dessa forma, apresenta 

apenas implicações locais e, no máximo, sistêmicas. 

 

 

Figura 22: Mapa Conceitual 4. 

 

Ligações como “Funções incluem todas as variáveis dependentes e independentes” e 

“Variáveis servem para maior entendimento do gráfico”, apesar de serem válidas, não 

demonstram um pensamento mais aprofundado sobre a forma como os conceitos estão 

relacionados, constituindo-se como implicações locais. 

Outras ligações como as “variáveis servem para a elaboração de fórmulas 

matemáticas”, “fórmulas matemáticas envolvem um padrão” e “variáveis dependentes e 

independentes aparecem nos gráficos” não são diretamente observáveis, logo são sistêmicas. 
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No entanto, não é evidenciado como esses conceitos estão relacionados, por exemplo, “como 

o padrão está envolvido numa fórmula matemática?” é uma pergunta que fica sem resposta 

nesse mapa e, por isso, não podem ser consideradas como implicações estruturais. 

Tentamos explorar na entrevista (Anexo I) essas ligações, no intuito de buscar 

evidências de implicações estruturais. Instigamos a aluna a dizer como um padrão está 

envolvido em uma fórmula, como que as variáveis atuam na elaboração de uma fórmula e 

assim por diante, com a finalidade de detectar se, por ventura, houve uma aprendizagem mais 

aprofundada que não tenha ficado evidente no mapa. 

Infelizmente, a aluna sofreu um “branco” no momento da entrevista e disse que não 

conseguia explicar nada. Talvez, o longo tempo sem contato com seu mapa tenha ocasionado 

esse “branco”. Desse modo, por mais que o mapa tenha apresentado ligações válidas, com 

uma estrutura hierárquica ramificada e apresente o conceito de Função interligado com 

conceitos previamente aprendidos, não podemos afirmar com certeza se ocorreu uma 

aprendizagem significativa, visto que, por mais que o mapa apresente implicações sistêmicas, 

nenhuma implicação foi considerada estrutural e nem mesmo tivemos esse indicativo durante 

a entrevista. Acreditamos que a constatação destas daria uma evidência mais concreta da 

ocorrência daquele tipo de aprendizagem. 

 

Mapa Conceitual 5 

 

Inicialmente consideramos que o mapa 5 (Figura 23), embora um pouco confuso e 

essencialmente linear, apresentava indicativos de aprendizagem significativa. Essa crença se 

deu, principalmente, pela constatação de ligações que explicavam o que são variáveis 

dependentes e independentes, bem como por estes conceitos terem sido relacionados com o de 

Função. 
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Figura 23: Mapa Conceitual 5 

 

A aluna tentou explicar como se identifica uma variável dependente e uma 

independente pelas ligações “A função representa as variáveis dependentes que são as que 

ficam em função de alguma coisa” e “fórmulas tem variáveis independentes, que são as que 

não ficam em função de alguma coisa”. Ambas as ligações poderiam ser consideradas 

estruturais, no entanto, ao questionarmos na entrevista (Anexo J), essas e outras ligações que 

se mostravam confusas, a aluna demonstrou não ter um efetivo entendimento dos conteúdos 

abordados, como podemos ver em dois trechos: 

 

“Pesquisador: Você disse que “a Função pode nos dar respostas 
exatas”, como? 
 
Aluno: [risos] Ah, nem sei professor, o que veio na mente eu pus. 
 
Pesquisador: Então agora você diz aí, explique sua mente. Como é que 
ela dá respostas, respostas de que? 
 
Aluno: [silêncio] não sei não. 
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Pesquisador: Pra que serve Função, na sua opinião? Com suas 
palavras. 
 
Aluno: Serve pra alguma coisa.” 

 

 

“Pesquisador: Como que as variáveis independentes expressam as 
fórmulas? Preciso que você me explique o que você quis dizer aí. 
 
Aluno: Ah, eu também não sei, eu fui pegando as palavras que tinha lá 
e fui pondo uma com a outra. 
 
Pesquisador: Sem dar nenhum sentido? 
 
Aluno: [silêncio]” 

 

Considerando-se que o mapa está um tanto confuso, não se evidencia uma estrutura 

hierárquica, é essencialmente linear e, cruzando com as declarações obtidas na entrevista, 

concluímos que essa aluna não teve uma aprendizagem significativa como supúnhamos 

inicialmente apenas pela leitura geral de seu mapa.  

 

Mapa Conceitual 6 

 

O mapa conceitual 6 (Figura 24) aparenta ter dado mais importância ao conceito de 

Matemática do que propriamente ao de Função. No entanto, pela leitura inicial, consideramos 

que poderíamos apontar alguns indícios de aprendizagem significativa do conceito de Funções 

com a realização da entrevista. Infelizmente, o aluno não compareceu nesse momento e, por 

isso, apenas descreveremos as ligações que consideramos válidas e apontaremos como a 

entrevista poderia indicar alguma aprendizagem significativa. 

Percebemos que esse mapa tem dois enfoques, no lado esquerdo descreve as Funções 

e, no lado direito, a Matemática. De qualquer forma é interessante observar que estes 

enfoques estão relacionados por várias ligações cruzadas.  

Dentre essas ligações cruzadas, percebemos que aconteceu, novamente, um problema 

de linguagem nas ligações: “Matemática tem uma Função” e “Contas tem como função 

descobrir se a variável é dependente ou independente”. Entretanto, esse entendimento de 

Função como “serve para” não foi o único demonstrado pelo aluno. Ele também deixa claro 

que as Funções “servem para resolver situações, perguntas e contas”, indicando a 

compreensão de Funções como uma entidade matemática também.  
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Mesmo que válidas, essas ligações podem ser consideradas apenas como implicações 

locais, visto que não indicam de que forma a Função pode resolver essas situações, perguntas 

e contas, nem mesmo apresenta uma maior elaboração sobre como esses conceitos estão 

relacionados. Talvez com a entrevista, poderíamos ter um indicativo dessa relação conceitual 

e, assim, concluir que essas ligações tenham um caráter sistêmico ou mesmo estrutural. 

 

 

Figura 24: Mapa Conceitual 6. 

 

Outra ligação válida, mas ainda com uma característica local ou, no máximo, 

sistêmica, é “Função é o que caracteriza se uma variável é dependente ou independente”. Essa 

ligação não deixa claro de que forma a Função caracteriza a qualidade da variável. Talvez até 

indique uma elaboração maior, não diretamente observável, o que caracterizaria uma 

implicação sistêmica, mas pela ausência da entrevista, não pudemos chegar a uma conclusão 

efetiva. 

Uma ligação que nos chamou atenção foi “e se tem várias fórmulas como os gráficos 

ou desenhos”. Temos a impressão de que o conceito “fórmulas” foi confundido com 

“formas”, o que torna a ligação incorreta e pode caracterizar uma não compreensão 

conceitual. 

Embora esse mapa seja bastante ramificado e apresente uma estrutura hierárquica, 

sentimos falta da presença de alguns conceitos trabalhados na sequência didática, como o de 

relações de dependência e de padrões. Isso pode significar que o conceito de Função não 
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tenha sido relacionado com aqueles, que foram previamente aprendidos. Por isso, e pela 

ausência da entrevista, não podemos afirmar se houve uma aprendizagem significativa. 

 

Mapa Conceitual 7 

 

Consideramos que o mapa conceitual 7 (Figura 25) representa uma estrutura cognitiva 

bastante rica e indica perfeitamente a ocorrência de aprendizagem significativa. Foram poucas 

as ligações que julgamos ser necessária uma discussão para termos um melhor entendimento 

do que o aluno quis dizer. 

 

 

Figura 25: Mapa Conceitual 7 

 

Destacamos, inicialmente, a presença de uma organização hierárquica, bem como 

ligações cruzadas. Além disso, percebemos que a maioria dos principais conceitos trabalhados 
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ao longo da sequência didática foram evidenciados no mapa. Todos eles relacionados entre si 

ou com o conceito de Função, sugerindo que houve uma interação dos conhecimentos novos 

com os previamente aprendidos. 

Consideramos que apenas três ligações necessitavam de discussão na entrevista 

(Anexo K). A primeira delas se diz respeito à “Função é determinada, pois sempre produz o 

mesmo resultado”. Pedimos que o aluno explicasse que resultado seria esse e, depois de 

alguma discussão, juntamente com nosso auxílio, concluiu que a palavra de ligação foi mal 

empregada, o correto seria dizer que sempre produz “um” resultado. O aluno justificou que a 

cada valor que você substitui na expressão da Função, será “dado” um outro valor, isto é, 

sempre haverá um resultado. Como não trabalhamos o conceito de domínio de uma Função, 

essa pode ser considerada uma ligação válida. 

Também questionamos o significado que o aluno atribuiu ao conceito “argumento” na 

ligação “Função descreve relações matemáticas de acordo com seu argumento”, no entanto, 

não soube explicar. 

A última ligação que julgamos necessária uma explicação foi “Função é uma 

generalização comum de fórmula matemática”. Explicou que toda fórmula matemática pode 

ser considerada uma Função, logo, estas generalizam aquelas. Notamos que essa ligação é 

exatamente a mesma que a feita pela autora do mapa conceitual 3, a qual justificou ter 

copiado essa expressão de um texto e não saber ao certo qual o significado dessa ligação. 

Questionamos, então, se essa cópia não foi feita deste mapa conceitual, visto que esse aluno 

fez a mesma ligação, porém conseguiu explicar o porquê.  

Durante a entrevista até fizemos outros questionamentos para tentar buscar maiores 

indícios de aprendizagem significativa, no entanto, não conseguimos outro indicativo 

relevante. De qualquer forma, acreditamos que as demais ligações expressas no mapa 

possibilitam, por si só, o reconhecimento desses indícios. 

O aluno destaca que a “Função é especificada através de uma fórmula matemática”. 

Enfatizamos o uso da frase de ligação “é especificada através de”, que caracteriza uma 

implicação, no mínimo, sistêmica. O aluno que tivesse uma implicação local dessa relação 

entre conceitos, simplesmente diria que “Função tem uma fórmula matemática”, que seria 

uma qualidade diretamente observável. Percebe-se, então, que esse aluno teve uma elaboração 

interessante sobre o papel da fórmula em uma Função. 

Ainda com respeito ao conceito de fórmula matemática, nota-se que é ligado com o de 

gráficos e tabelas, seguido de uma série de outras ligações que especificam como ocorre essa 

relação entre os conceitos.  Esse núcleo de ligações é tão significativo que é impossível 
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analisarmos cada uma de forma separada. Trata-se de um bloco de conceitos interligados que 

caracteriza uma integração conceitual bastante rica e significativa e, indiscutivelmente, trata-

se de implicações estruturais. 

No referido bloco, o aluno destaca que os gráficos e as tabelas possuem elementos 

com relações de dependência, além de conter variáveis que podem ser representadas pelas 

letras x e y. Destacamos a frase de ligação “podendo ser”, indicativo de que o aluno não 

aprendeu as representações x e y de forma literal, o que reforça a possibilidade de ocorrência 

de aprendizagem significativa. Além disso, o bloco de ligações conceituais também indica 

que as variáveis podem ser dependentes e independentes, conceitos abordados ao longo da 

nossa intervenção. 

Outra ligação estrutural que nos chamou atenção foi “Fórmula matemática que se 

relaciona entre duas variáveis”. Mais do que descrever visualmente que uma fórmula envolve 

variáveis, destacamos o uso da palavra “relaciona” que, implicitamente, traz um significado 

profundo, visto que, formalmente, Função pode ser definida como um tipo especial de relação 

entre dois conjuntos. 

Acreditamos que, por apresentar uma estrutura hierárquica, ligações cruzadas e várias 

implicações estruturais que relacionam praticamente todos os principais conceitos trabalhados 

durante as atividades, esse mapa representa uma estrutura cognitiva bastante rica e indica que 

o estudante participou de um processo de aprendizagem significativa do conceito de Função. 

 

Mapa Conceitual 8 

 

Também consideramos o mapa conceitual 8 (Figura 26) como um indicativo de 

aprendizagem significativa, por mais que tenha havido a necessidade de o autor explicar 

melhor determinadas ligações que estavam confusas e por algumas apresentarem, ainda, uma 

interpretação equivocada, principalmente no que se refere a interpretação de variável no 

sentido de diversidade.  
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        Figura 26: Mapa Conceitual 8 

 

Chamamos atenção para o fato de que todos os conceitos do mapa foram trabalhados 

ao longo das atividades, mostrando que o aluno conseguiu relacionar conhecimento novo com 

prévio, forte indicativo de ocorrência de aprendizagem significativa. As ligações cruzadas 

também estão presentes em todo o mapa e, de certa forma, pode-se perceber uma disposição 

hierárquica. 

Na parte superior direita do mapa, percebemos duas ligações válidas, mas ainda com 

uma caracterização local: “Função tem uma fórmula” e “Função tem uma variável que está 

presente na fórmula”. Esta indica o entendimento de variáveis como um elemento de uma 
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fórmula. No entanto, outra ligação indica um entendimento diferenciado, o de variável no 

sentido de diversidade: “Função sempre deve estar dentro de uma variável”. Por 

considerarmos essa ligação confusa, solicitamos que o aluno deixasse claro seu entendimento 

na entrevista (Anexo L) e, por ela, percebemos a ocorrência do problema com a linguagem, 

pois a explicou dizendo que sempre existirá uma coisa que diferencia uma Função de outra, 

por isso ela é variável. 

De qualquer forma, como já comentamos, o real sentido das variáveis matemáticas foi 

explicitado, o aluno até mesmo deixou clara a classificação de variáveis em dependentes e 

independentes e relacionou essa classificação com o conceito de relação de dependência. Na 

entrevista, o estudante deixou claro como as variáveis estão relacionados com a relação de 

dependência, o que a caracteriza, então, como uma implicação estrutural. 

Ainda com respeito à relação de dependência, o aluno ligou esse conceito com os de 

fórmula matemática e o de gráfico, indicando a percepção dessas relações nas formas de 

representação de uma Função, o que, novamente, sugere a integração entre conceito novo com 

prévio. 

O mesmo tipo de integração é percebida nas proposições “variável presente no 

gráfico” e “fórmula que relaciona as grandezas de um gráfico”. A exemplo do mapa 

conceitual 7, o uso da palavra de ligação “relaciona” traz, implicitamente, aspectos da 

definição formal de Função como uma relação entre dois conjuntos. Desse modo, a 

proposição caracteriza-se como uma implicação estrutural com um rico significado. 

A relação “dependente em termos de fórmula”, inicialmente confusa, mostrou seu 

significado com a entrevista. No entanto, pela fala do aluno, trata-se de uma implicação local, 

pois justificou que seu significado seria de as fórmulas possuírem variáveis. 

Em virtude da grande quantidade de ligações cruzadas entre os conceitos, a presença 

de implicações estruturais, e o freqüente indicativo de relação entre conhecimentos novos com 

prévios, acreditamos que o mapa 8, também, indica a ocorrência de aprendizagem 

significativa. 

 

Comentários Gerais 

 

Dentre os oito mapas conceituais analisados, tivemos condições de detectar indícios de 

ocorrência de aprendizagem significativa em pelo menos cinco deles. Ficou evidente a 

integração entre os conceitos trabalhados na sequência didática, mostrando que houve uma 
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interação entre conhecimentos novos com conhecimentos previamente aprendidos, o que é 

fundamental quando se propõe uma sequência didática que visa ofertar uma aprendizagem 

significativa.  

Critérios como a presença de ligações cruzadas, bem como uma disposição estrutural 

hierárquica foi constatada nos mapas conceituais. Outro forte indicativo de ocorrência de 

aprendizagem significativa foram as várias implicações estruturais dadas pelos alunos em 

diversas ligações conceituais. 

Em dois dos oito mapas selecionados não tivemos condições de afirmar a ocorrência 

de aprendizagem significativa, embora essa ocorrência não possa, também, ser descartada. 

Apenas não tivemos indicativos fortes o suficiente que nos permitam afirmar sua ocorrência. 

Apenas um mapa, inicialmente considerado com indicador da aprendizagem teorizada por 

Ausubel, não pôde ser caracterizado como tal após a realização da entrevista. 
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SEÇÃO 8 

Considerações Finais 

 

O fato de que a Matemática encontra-se em um processo de isolamento dentro da 

própria disciplina e que seu formalismo e abstração dificultam seu entendimento por parte dos 

estudantes já não era novidade. Essa conclusão de que são fatores complicadores já havia sido 

diagnosticada em nosso trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Matemática no 

ano de 2007. 

Com base nesse argumento buscamos uma estratégia de ensino que permita a 

Matemática ser vista de forma contextualizada e que não privilegie os laços formais e 

abstratos dessa ciência. Dessa forma, nos baseamos na Teoria da Aprendizagem Significativa, 

de David Ausubel, para elaborar uma sequência didática para o conteúdo de Funções. Pela 

teoria de Ausubel, é necessário que os novos conceitos a serem aprendidos sejam ancorados 

em conhecimentos previamente estabelecidos nas estruturas cognitivas do aprendiz. Nesse 

aspecto, adotamos a sequência histórica do desenvolvimento conceitual de Funções para atuar 

como guia da nossa sequência didática, com a expectativa de que essa estratégia possibilitasse 

a ancoragem de conceitos e propiciasse o alcance da aprendizagem significativa. 

Assim como no seu desenvolvimento epistemológico, na nossa proposta pedagógica, 

iniciamos o estudo por conceitos que fundamentaram a formalização das Funções, tais como 

relações de dependência, representações tabulares, reconhecimento de regularidades, 

variáveis, representações gráficas, linguagem algébrica e representações analíticas, até 

culminar na formalização daquele conceito. Cada um desses conceitos atuou como âncora 

para os subseqüentes, caracterizando a sequência didática como um material potencialmente 

significativo.  

Em nossa intervenção em uma turma de oitava série, pudemos, novamente, constatar 

os problemas já diagnosticados em nosso trabalho de conclusão de curso. Ao iniciarmos a 

sequência didática pela atividade que enfocava a Cadeia Alimentar, visando estudar as 

relações de dependência qualitativas, suscitaram-se questionamentos acerca da atividade não 

se tratar de Matemática. Isso evidencia que o pensamento matemático não é abordado 

profundamente no atual sistema de ensino, fazendo com que a Matemática fique presa aos 

seus laços internos e não seja relacionada a outros campos do conhecimento. 

A necessidade de um exemplo particular também foi evidenciada em nossa 

intervenção, ratificando que iniciar o ensino por situações já formalizadas que envolvem alto 
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grau de abstração pode dificultar o processo de aprendizagem. Em várias respostas das 

atividades tivemos indicativos dessa carência de se partir, o ensino, de exemplos particulares e 

de casos conhecidos. 

Embora nossa proposta tenha sido, essencialmente, iniciar o ensino por noções 

intuitivas e casos particulares para alcançar a formalização do conceito de Função por um 

processo de subsunção, com o objetivo de estudá-lo de forma contextualizada e de alcançar 

uma aprendizagem significativa, ainda encontramos vários fatores que dificultaram essa 

tarefa. 

Logo na primeira atividade, quando foi proposto um ensino que exigiu que os alunos 

pensassem e tivessem espírito científico, floresceu o desinteresse e a irresponsabilidade com 

as tarefas propostas. 

Essa atitude dos aprendizes comprovou a necessidade de um dos critérios para a 

ocorrência da aprendizagem significativa, qual seja o de o aluno estar disposto a aprender 

significativamente. Não é suficiente o estudante possuir um conhecimento prévio que permita 

um novo conhecimento ser ancorado, nem mesmo que o material de instrução permita esse 

tipo de ancoragem se o estudante não se propuser a aprender significativamente. Pelo fato de 

os alunos não terem se empenhado nas tarefas propostas, concluímos que não se dispuseram a 

aprender significativamente e, por conseguinte, consideramos que as primeiras atividades de 

nossa intervenção não alcançaram o objetivo de se ofertar uma aprendizagem significativa. 

Todavia, constatamos a importância do referencial teórico para fundamentar 

estratégias de contorno para os problemas encontrados, bem como para tomar medidas mais 

efetivas na busca da aprendizagem significativa. Verificamos que não é fácil se atingir a 

aprendizagem teorizada por Ausubel se ofertarmos estratégias de ensino calcadas 

essencialmente na descoberta, há a necessidade do ensino expositivo.  

Em atividades de descoberta os alunos ficam “soltos” e torna-se difícil a tarefa de 

formalização conceitual. Desse modo, a aprendizagem torna-se rudimentar e os conceitos não 

tomam lugar nas estruturas cognitivas dos estudantes. É papel do professor, em um momento 

expositivo, institucionalizar28 (BROSSEAU, 2008) o conceito envolvido na tarefa e deixar 

claro o propósito de ter sido estudado, seja para atuar como um conhecimento prévio para 

futuros aprendizados, seja para aplicação direta em exercícios, etc. 

Ao adotar momentos expositivos em nossa intervenção, percebemos uma melhora 

significativa na atitude e no desempenho dos estudantes nas atividades. À medida que 

                                                 
28 Há a necessidade de institucionalização para dar aos conhecimentos o “status cultural indispensável de saber” 
(BROSSEAU, 2008, p. 31).  
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avançávamos na sequência didática, a turma demonstrou mudanças de comportamento e 

passaram a se envolver mais nas situações propostas. Por consequência, o entendimento 

conceitual progrediu a cada intervenção. Possivelmente, essa mudança reflete uma maior 

disposição dos estudantes em se aprender significativamente, ao passo que foi notável a 

melhora no desempenho da turma e na confecção dos mapas conceituais, que trouxeram 

maiores indícios de aprendizagem significativa. 

A detecção de aprendizagem significativa por meio dos mapas conceituais 

demonstrou-se ser uma estratégia eficiente. O instrumento tem um grande potencial de 

representação dos conhecimentos do indivíduo que o elabora. Entretanto, não estamos certo 

de que a forma de introdução sugerida por Novak (1984), apresentada no anexo A e adotada 

em nossa intervenção, seja a mais adequada quando se quer representar atividades e conceitos 

de Matemática, principalmente no que se refere ao passo 10 do item A, e aos passos 1 e 2 do 

item B. Com essa proposta, os alunos se prendem demasiadamente a um texto e não buscam 

um conceito implícito em uma situação problema. Como resultado, aparecem mapas 

conceituais descrevendo o enunciado de um problema e não a essência do que deveria ser 

aprendido na atividade em questão, como nos casos relatados nesse trabalho. 

Apenas após a elaboração de uma série de mapas e frequentes comentários de que não 

era para os alunos se prenderem à descrição dos enunciados, mas sim tentar explicar, pelo 

mapa, o que eram os principais conceitos trabalhados em cada atividade, é que apareceram 

representações condizentes com o que esperávamos – indicando qual a significação dada pelo 

sujeito a um conhecimento aprendido.  

Talvez, uma introdução dessa ferramenta por meio da exposição de vários mapas de 

pequenos textos, deixando claro como o primeiro sintetiza e destaca os pontos principais do 

segundo, sem se preocupar em destacar os conceitos que apareceram nesses textos, seria uma 

forma mais eficaz de introdução à essa ferramenta. 

A despeito disso, nos mapas analisados, os conceitos estudados ao longo da sequência 

didática foram ligados entre si, sugerindo que aconteceu o processo de ancoragem conceitual, 

na qual cada novo conceito a ser aprendido foi relacionado com um previamente estudado. 

Além desse indicativo de ocorrência de aprendizagem significativa, evidenciamos a riqueza 

das ligações proposicionais apresentadas. Em várias delas, tivemos condições de detectar 

implicações sistêmicas e estruturais, que indicam ter acontecido uma elaboração conceitual 

por parte do aluno. A presença de estruturas hierárquicas e de ligações cruzadas também ficou 

evidente nos mapas conceituais, o que aumenta a possibilidade de indicarem a ocorrência de 

aprendizagem significativa.  
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Desse modo, pelo fato de os alunos terem visto o conceito de Função pela primeira vez 

com nossa sequência didática, constatamos que a História da Matemática atuando como guia 

para o estudo desse conceito, pode levar à ocorrência da aprendizagem significativa. 

Com o uso da História em uma perspectiva evolucionista linear, o aluno tem condições 

de, gradualmente, ligar conceitos e não apenas armazená-los de forma desconexa e sem 

sentido. Nessa perspectiva o ensino fica contextualizado e é minimizado o problema de já se 

partir de casos formais e abstratos, visto que o processo de aprendizagem é iniciado por 

contextos mais intuitivos e, gradativamente vai aumentando os níveis de abstração e 

formalismo. Durante esse processo gradual de formalização, é possível que o estudante use os 

conhecimentos previamente aprendidos para atuarem como âncora para os novos 

aprendizados, o que possibilita que a aprendizagem seja significativa. 

Temos consciência dos empecilhos que dificultam a utilização da História da 

Matemática nessa perspectiva na sala de aula, principalmente no que se refere ao tempo 

despendido para o ensino de um conceito. No entanto, no caso das Funções, acreditamos que 

as expressões matemáticas envolvidas terão sentido para os alunos e não serão algo artificial e 

desprovido de significado.  

Para minimizar o problema do longo tempo despendido na aplicação de uma sequência 

didática semelhante à proposta, sugerimos que os conceitos de Relação de Dependência, 

principalmente em seus aspectos qualitativos, sejam mais rapidamente apresentados. Talvez 

não seja necessária uma atividade inteira para abordar esse conceito, um tratamento 

expositivo com a participação dos estudantes já seria suficiente para seu entendimento. 

Porém, acreditamos que a ênfase em reconhecimento de padrões e na elaboração de uma 

expressão matemática que represente uma situação deveriam ser fundamentais na prática 

pedagógica. Não há a necessidade do tratamento de expressões elaboradas para esse 

propósito, o desenvolvimento de expressões simples, como Funções do tipo y = ax, já seriam 

suficientes para contextualizar o ensino. 

Sabemos das críticas feitas por pesquisadores como Miguel e Miorim (2004) à 

perspectiva evolucionista linear do uso da História da Matemática no Ensino. Nosso intuito, 

nesse trabalho, não é desafiar paradigmas. Entretanto, salientamos que essa perspectiva pode 

levar à aprendizagem significativa e é possível de ser aplicada em sala de aula se não adotada 

de forma radical. Obviamente, é inviável sua aplicação se o professor almejar que seus alunos 

passem por todos os estágios da evolução filogenética no processo de ensino de um conceito. 

Cabe ao educador ter o bom senso do que seria de fundamental na História para contextualizar 

o ensino de determinado conceito. No caso das Funções, sugerimos breves comentários 
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expositivos a respeito de relação de dependência, seguido de atividades de reconhecimento de 

regularidades que culminem na elaboração de expressões matemáticas. Com isso, o professor 

pode apresentar gráficos de Funções e evidenciar que relacionam duas variáveis, sendo que 

uma irá depender da outra e essa dependência dar-se-á por uma regularidade expressa por 

uma relação matemática. 

Também temos consciência da dificuldade em se elaborar uma sequência didática nos 

moldes históricos. Além da alta carga-horária do professor que se vê com pouco tempo para a 

elaboração de tarefas diferenciadas, comprovamos a dificuldade de elaborar atividades que 

atendam aos propósitos esperados. Mesmo após a discussão das atividades apresentadas nesse 

trabalho em um grupo de pesquisadores e de sua aplicação piloto em outra turma, ainda foram 

evidenciados equívocos que podem ter gerado dificuldades de aprendizagem, ou que não 

permitiram abordar alguns conceitos da forma como esperávamos. Contudo, se o objetivo do 

professor for de proporcionar a aprendizagem significativa aos seus estudantes, esse é um 

empenho que deve ser levado em consideração, pois, como vimos, pode gerar resultados 

positivos. 

Gostaríamos de deixar claro que não defendemos a História da Matemática como 

única, ou ideal estratégia de ensino para se atingir a aprendizagem significativa. Apenas 

constatamos que, com a abordagem histórica, é possível atingir uma aprendizagem condizente 

com a descrita na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Sendo assim, 

estimulamos maiores pesquisas nesse aspecto, tanto no que diz respeito a outras estratégias 

que também propiciem o alcance de aprendizagem significativa de Funções, quanto estudos 

semelhantes para outros conceitos matemáticos. 
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APÊNDICES 
 
 
APÊNDICE A – Lista de conceitos e de palavras de ligação 
 

Cão                 Carro              Fazenda     
 
 Água                Cadeira              Livro          
 
           Nuvem                 Criança 
 
 
 
 

Chuva            Aniversário          Trovão                           
 
Pensamento        Lavagem          Queda       
 
          Corrida                Casamento 
 
 
 

É           Então           Como       Portanto    
 
Pretende             Faz               Pode ser     
 
Gera               Ocasiona             Forma 
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APÊNDICE B – Atividades introdutórias aos Mapas Conceituais. 
 

Analise as frases abaixo e identifique quais se referem a conceitos e 
quais se referem a frases de ligação.  

 
O carro PRECISA DE UMA lavagem 
 
Meu cão FEZ aniversário 
 
Pode haver trovão DURANTE a chuva 
 
Na fazenda TEM crianças 
 
A água AJUDA NA lavagem  
 
 
 

· E o caso dos nomes próprios? São 
Conceitos? 

 
· E as palavras em outros idiomas? São 

Conceitos? 
 
 
 
 

Construa algumas frases, identifique os conceitos e 
as frases de ligação. Esses conceitos são objetos ou 
acontecimentos?  
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APÊNDICE C – Exemplo de Mapa Conceitual sobre a Atividade1. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A – Roteiro de Introdução aos Mapas Conceituais propostos por Joseph Novak 
(1984). 
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ANEXO B – Texto suporte para elaboração conjunta de um Mapa Conceitual 
 
 

O ciclo hidrológico (o ciclo da água)29 
 
 
[...] Quando a terra estava se formando a superfície do planeta era muito quente e toda 

a água existente estava na forma de vapor. Podemos dizer então, que o ciclo da água começou 
com um processo chamado de condensação: a passagem do estado gasoso para o estado 
líquido. Nesse caso, a água se condensou devido à diminuição de temperatura ocorrida na 
superfície do planeta, que possibilitou que o vapor de água passasse para o estado líquido. 

Hoje em dia, isso acontece quando o vapor de água chega a certa altura. A temperatura 
cai e a água condensa, passando para o estado líquido em pequenas gotículas que vão se 
juntando e movimentando por causa da ação dos ventos e das correntes atmosféricas e 
formando as nuvens. Por fim, elas caem na forma de chuva (precipitação).  

Ao cair a água escorre para os rios, ou para lençóis subterrâneos e depois para os rios e 
mares, oceanos e lagos. Então ela fica novamente exposta à ação do sol que a esquenta 
transformando-a novamente através do processo de evaporação: passagem do estado líquido 
para o gasoso.  

Pode acontecer também da água da chuva ser absorvida pelas plantas. Nesse caso ela 
irá evaporar por um processo conhecido como evapotranspiração: transpiração + evaporação. 

Todos esses processos ocorrem de forma natural há muitos milhares de anos 
garantindo a distribuição da água por todo o globo. Mas esse processo vem sendo alterado de 
forma muito rápida pela ação do homem. 

A construção de barragens, usinas hidrelétricas e a poluição da água afetam e muito o 
ciclo hidrológico do planeta causando transformações que podem ser prejudiciais. No caso de 
usinas hidrelétricas muito grandes (como, por exemplo, a Usina de Três Gargantas na China e 
Itaipu, entre o Brasil e Paraguai) a alteração se dá na quantidade de água que passa a evaporar 
naquela região onde se encontra o reservatório. O processo de evaporação mais intenso no 
local pode alterar sua temperatura e umidade, alterando conseqüentemente as correntes 
atmosféricas que passam por ele e o micro clima da região. Nesse caso, a melhor saída tem 
sido a construção de PCH’s – Pequenas Centrais Hidrelétricas – que tem um tamanho e um 
impacto reduzidos. 

Entretanto, a maior inimiga das águas atualmente á a poluição. Menos de 3% de toda a 
água presente no planeta é doce e se encontra disponível para consumo humano e é essa parte 
que estamos poluindo. Normalmente o ciclo hidrológico conseguiria recuperar a qualidade da 
água por si só. Mas a quantidade de poluentes que jogamos na água é tão grande que isso não 
é mais possível ocasionando o transporte de poluentes pelas chuvas fazendo com que eventos 
como a Chuva Ácida se tornem cada vez mais comuns. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 FARIA, C. O ciclo hidrológico. Disponível em: <http://www.infoescola.com/geografia/ciclo-hidrologico-
ciclo-da-agua/>, Acesso em 18 de maio de 2009. 
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ANEXO C – Texto suporte para elaboração de um Mapa Conceitual em grupo de dois a 
quatro integrantes 
 

Os males do Cigarro30 
Thais Pacievitch 

 

São muitos os males que o cigarro causa no organismo do usuário, é interessante 
ressaltar que até as pessoas que convivem com fumantes (fumantes passivos) podem 
desenvolver doenças relacionadas ao fumo. 

O cigarro é feito de tabaco, erva da família das solanáceas, cujo nome científico é 
Nicotiana tabacum. Sabe-se, hoje, que o cigarro contém mais de 4500 substâncias tóxicas 
como alcatrão, polônio 210 e urânio (sendo que os dois últimos são radioativos), dentre as 
quais 43 comprovadamente cancerígenas.  

Devemos lembrar que, embora o Estado permita sua fabricação e comercialização 
(graças aos impostos arrecadados), a nicotina, presente no cigarro, é uma droga extremamente 
viciante, e causa dependência física e psicológica. No Brasil, o tabagismo é responsável por 
mais de 120.000 mortes ao ano. 

Durante décadas o tabagismo foi amplamente divulgado e incentivado pela indústria 
cinematográfica e pela propaganda de maneira geral como sinônimo de charme, sofisticação e 
glamour. Uma completa enganação, motivada por lucros enormes em detrimento da saúde de 
milhões de pessoas pelo mundo afora.  

Assim que é tragada a fumaça provoca alterações no organismo, são elas: aumento da 
pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos e constrição dos vasos sangüíneos. Isto faz 
o coração ter de bater com mais força e, com o passar do tempo, o fumante tem boas chances 
de desenvolver problemas cardiovasculares ( infarto, angina e doenças coronárias). 

Dizer que o cigarro pode provocar muitos males não é exagero, aqui vão algumas 
destas doenças: hipertensão arterial, infarto do miocárdio, aterosclerose, bronquite crônica, 
angina pectoris, tromboangeíte obliterada, enfisema pulmonar, cânceres de pulmão, boca, 
laringe, esôfago, estômago, pâncreas, bexiga, rim, faringe, colo de útero, mama, reto, intestino 
e próstata. Diabetes, otite, amigdalite, osteoporose, acidente vascular cerebral, aneurisma da 
aorta, estomatite, aborto, linfoma, catarata, periodontite, tuberculose, deslocamento precoce 
da placenta e sinusite, entre algumas outras. 

Quanto mais tempo a pessoa fuma, mais difícil é largar o vício e maiores são as 
chances de desenvolver algum tipo de doença relacionada ao tabaco. Para abandonar o vício 
são necessárias algumas atitudes como: grande motivação individual, estabelecer uma data 
específica, solicitar a ajuda de um profissional a fim de obter remédios para passar pela 
síndrome de abstinência da melhor forma possível. 

 
 
 
 
 

                                                 
30 PACIEVITCH, T. Os males do cigarro. Disponível em <http://www.infoescola.com/drogas/os-males-do-
cigarro/>. Acesso em 18 de maio de 2009. 
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ANEXO D – Texto suporte para elaboração de um Mapa Conceitual em grupo de dois a 
quatro integrantes 

Como funciona uma Hidrelétrica31 
Caroline Faria 

 

As usinas hidrelétricas (ou hidroelétricas) são sistemas que transformam a energia 
contida na correnteza dos rios, em energia cinética que irá movimentar uma turbina e, esta um 
gerador que, por fim, irá gerar energia elétrica. 

A construção da usinas hidrelétricas se dá sempre em locais onde podem ser 
aproveitados os desníveis naturais dos cursos dos rios e deve-se ter uma vazão mínima para 
garantir a produtividade. De acordo com o potencial de geração de energia podemos 
classificar as hidrelétricas em: PCH’s, ou Pequenas Centrais Hidrelétricas, que operam em 
uma faixa de geração de 1 a 30 MW e com um reservatório de área inferior a 3km²; e GCH’s, 
ou Grandes Centrais Hidrelétricas, que operam com potências acima de 30MW. 

 
 
A maior hidrelétrica do mundo é a Itaipu Binacional com capacidade de geração de 

12.600 MW. 
As hidrelétricas podem receber classificações ainda, de acordo com o tipo de queda ou 

o tipo de reservatório, mas o princípio de funcionamento é o mesmo: a água, armazenada em 
um reservatório (represa), passa pela turbina fazendo-a girar. A turbina por sua vez, está 
acoplada a um gerador que transforma a energia da turbina em energia elétrica. 

Os principais componentes das usinas hidrelétricas, também são quase sempre os 
mesmos: a barreira, ou represa, onde fica armazenada a água que irá gerar a energia e é, na 
maioria das vezes, aproveitado para atividades de lazer pela população, assim como, é 
também o maior responsável pelo impacto ambiental de uma usina; o canal, por onde a água 
passa assim que a porta (ou comporta) de controle é aberta enviando água para o duto que a 
levará às turbinas; turbinas, geralmente do tipo “Francis” (com várias lâminas curvas em um 
disco que ao serem atingidas pela água, giram em torno de um eixo) e que fazem cerca de 90 
rpm (rotações por minuto); geradores, eles possuem uma série de ímãs que produzem corrente 

                                                 
31 FARIA, C. Como funciona uma hidrelétrica. Disponível em: <http://www.infoescola.com/fisica/como-
funciona-uma-hidreletrica/>, Acesso em 18 de maio de 2009. 
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elétrica; um transformador elevador, que aumenta a tensão da corrente elétrica até um nível 
adequado à sua condução até os centros de consumo; fluxo de saída, (ou tubo de sucção) que 
conduz a água da turbina até a jusante do rio; e as linhas de transmissão, que distribuem a 
energia gerada. 
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ANEXO E – Texto suporte para elaboração de um Mapa Conceitual em grupo de dois a 
quatro integrantes. 
 

Reeducação Alimentar32 
Cristiane Zoller 

 
 

Devido aos maus hábitos de alimentação o número de pessoas que acima do peso é 
cada vez maior. Neste novo cenário, a procura por regimes e dietas da moda ou mesmo 
remédios milagrosos aumenta gritantemente. A cada semana a tentativa é por uma nova dieta, 
na maioria das vezes extremamente restritas e rigorosas a apenas alguns tipos ou grupos de 
alimentos, o que acaba por frustrar e desencorajas as pessoas que lutam contra a balança. 

Outro ponto marcante em relação a essas dietas é o chamado “efeito sanfona”, onde 
por meio de uma dieta restritiva ou inibidores do apetite gera-se um quadro de grande perda 
de peso em um curto período de tempo, acarretando em sérios problemas para a saúde e no 
retorno do peso perdido após o final do regime forçado. Além disso, a associação de dietas 
radicais a remédios inibidores de apetite é ainda mais prejudicial, pois, tornam a pessoa 
agitada e dependente ao remédio, havendo uma perda irreal de peso, sem a queima de calorias 
e a reeducação alimentar do organismo.  

O que frequentemente ocorre após o uso de remédios inibidores do apetite e de dietas 
restritivas, sem a orientação médica e nutricional, é o retorno em curto espaço de tempo de 
todo o peso perdido, além de, muitas vezes, o retorno do peso ser ainda mais acentuado do 
que antes. 

Devido a todos esses problemas aconselha-se fazer uma reeducação alimentar e adotar 
hábitos alimentares adequados. Adquirir novos hábitos nem sempre é tarefa fácil, pois, cada 
pessoa possui costumes alimentares herdados da família. Para se perder peso, a primeira 
atitude a se tomar é alterar alguns costumes, como por exemplo: evitar exageros, procurar 
consumir um cardápio balanceado, praticar atividades físicas, consumir mais frutas e 
verduras, ingerir mais líquidos, diminuir a bebida alcoólica, controlar os doces, realizar várias 
pequenas refeições durante o dia ao invés de uma grande refeição, mastigar bem os alimentos 
e etc. 

É preciso de muita força de vontade para mudar nossos hábitos. Essa mudança, 
contudo, não deve se transformar em algo ruim, mas com o acompanhamento e orientação de 
um nutricionista a dieta se torna algo simples e fácil, com resultado saudável e duradouro. 
Com acompanhamento é fácil cuidar da saúde e perder peso sem passar fome. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
32 ZOLLER, C. Reeducação alimentar. Disponível em: <http://www.infoescola.com/nutricao/reeducacao-
alimentar/>, Acesso em 18 de maio de 2009. 
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ANEXO F – Transcrição da entrevista com o aluno 1. 
 
 
Pesquisador: Pode dar uma explicadinha geral no teu mapa que depois a gente comenta sobre 
alguns pontos 
 
Aluno: Assim, quando eu fiz o mapa eu queria explicar a função da Matemática e como 
entender assim mais ou menos, daí eu coloquei assim ó: “a função da matemática é 
estabelecer um padrão” aí eu queria explicar como que a variável, os gráficos e as tabelas 
ajudam a entender alguma fórmula da matemática. Aí eu coloquei que algumas variáveis são 
dependentes e independentes, depende da sequência, né, e, ai... a função da matemática 
também envolve a ciência, a ciência envolvida na matemática, é isso. 
 
Pesquisador: “Obtemos valores com as fórmulas” Como que a gente obtém esses valores? 
 
Aluno: Os valores numéricos eu quis falar né, assim, “Função obtemos valores que com as 
fórmulas” ou seja, os números e as fórmulas ajuda a gente a achar a outra, tipo, o que a gente, 
tipo assim, quando a gente faz uma conta de matemática, aí tem a variável, a incógnita, daí a 
gente tem que descobrir qual que é o valor dela, é isso que eu quis falar. 
 
Pesquisador: Tem alguma relação, só eu to fazendo suposições agora, se não tiver já pode 
falar que não tem, com relação com as variáveis dependentes e independentes aqui, por 
acaso? 
 
Aluno: Uhum 
 
Pesquisador: Tem? Como? 
 
Aluno: Assim, variáveis dependentes e independentes. As variáveis dependentes que eu 
coloquei aqui é aquela que depende de outro número pra eu descobrir o seu valor. E a 
independente é aquela que com, tipo, tem, sem depender de nenhuma outra, ela já traz.  
 
Pesquisador: Ok, ou seja, pra saber uma eu tenho que saber a outra. Alguma coisa com 
relação a isso? 
 
Aluno: É 
 
Pesquisador: “Variáveis onde a sequência nos estabelece números” Pra mim não fiou muito 
claro o que você quis dizer com isso, então se você pudesse explicar um pouquinho melhor... 
O que que você quis dizer, o que que essa sequência estabelece um número, como? 
 
Aluno: Assim, as variáveis, dependendo da sequência onde ela ta, ela nos mostra algum 
número, tipo, eu fiz esse mapa em cima, tipo, como se eu tivesse fazendo uma conta 
matemática onde tivesse variáveis e todas né, daí tipo, as variáveis onde a sequência, ou seja, 
a sequência de números que eu vou estar vendo naquela conta, vai me estabelecer um número 
entendeu?  
 
Pesquisador: Por exemplo, quer pegar uma lapiseira e escrever pra mostrar mais ou menos 
que sequência seria essa? Por exemplo, tu falou ali ah uma sequência por exemplo. Então tem 
uma sequência de números, dois, quatro, seis, oito. É uma sequência né? Aí o que você quer 
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dizer então? O que que as “variáveis onde a sequência nos estabelece números”, qual que essa 
relação nessa sequência, dois quatro, seis, oito. Ilustra o que você quis dizer. 
 
Aluno: As variáveis e as sequências de números, ta... assim, que o número no caso, vai indo 
de dois em dois né, dois, quatro, seis, oito. Tipo se você colocar dois vezes um número, tipo, 
ou 2x, 2x é igual... não sei explicar, tipo como se fosse dois tipo, como se o x fosse um, dois x 
mais dois... daí você vai colocando 2x mais, naquela sequência 
 
Pesquisador: Ta, eu vou ver se eu entendi, mas assim, tem que ser sincera, se não for isso, tu 
me diz o que que é que eu não to dizendo “é o certo ou o errado”.. o que eu to entendendo 
“que as variáveis nos fornecem números”, então você comentou que se você tem aqui 2x, o 
que que seria a variável nesse 2x?  
 
Aluno: A variável é a incógnita 
 
Pesquisador: Essa letrinha aqui então do duas vezes x? 
 
Aluno: Isso 
 
Pesquisador: Então essa variável nos estabelece números pra que, que a cada valor que eu 
colocar nessa variável, vai me dar outro número? É isso? 
 
Aluno: É, aham!! 
 
Pesquisador: Por exemplo, y = 2x Se eu colocar um número aqui eu vou ter um outro 
 
Aluno: Isso, aham!! 
 
Pesquisador: Então essa sequência de números que eu colocar aqui (x), vai me dar uma 
sequência de números aqui (y) 
 
Aluno: É, isso!! 
 
Pesquisador: “A sequência de números nos fornece um padrão” Qual essa importância desse 
padrão, pra que serve esse padrão? 
 
Aluno: Assim, eu quis dizer assim, tipo, numa tabela, daí ali nos mostra, tipo, que nem aquela 
tabela que o senhor fez, da atmosfera lá. Ele vinha, com um começo e vinha descendo 
conforme o de cima, ou seja, ia aumentando, e tinha outros que conforme, tipo, conforme ia 
aumentando, a gente sabia quanto que ia aumentando. Daí é onde a gente consegue 
estabelecer a lógica do padrão que estabelece a matemática, entendeu?  
 
Pesquisador: Então seria assim, graças a esse padrão pelo que tu comentou agora que a gente 
tem condição de saber, de estimar alguma coisa? 
 
Aluno: É, aham. 
 
Pesquisador: Para que servem as fórmulas das Funções? Você colocou aqui que Funções tem 
fórmulas, pra que elas servem? 
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Aluno: As fórmulas, é um jeito mais fácil, no caso né, de descobrir o que você quer, tipo 
quando a gente, como a gente ta fazendo agora, tipo, n é igual a raiz quadrada de dois, enfim... 
se você coloca, se n tem um valor e se você consegue descobrir através do outro lado, tipo, 
tem o sinal de igual, você consegue descobrir o que ta do lado... o valor de n 
 
Pesquisador: o que está do outro lado da igualdade né? 
 
Aluno:  Isso 
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ANEXO G – Transcrição da entrevista com o aluno 2 
 
 
Pesquisador: Tem só alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar, primeiro, por que você 
considera Função como “uma das ferramentas mais importantes da Matemática”? 
 
Aluno: Por que com função a gente pode descobrir qualquer fórmula. 
 
Pesquisador: Como eu reconheço uma variável dependente e uma independente, porque você 
colocou aqui ó “tem variáveis diferentes que são as variáveis dependentes e as variáveis 
independentes” Como é que eu reconheço elas? 
 
Aluno: Ah, agora eu precisava do caderno pra mostrar no caderno, porque eu não sei falar 
não. 
 
Pesquisador: Tu queres um papel pra rabiscar? Quer ajuda do lápis, caneta.. quer pode riscar 
no verso aqui. 
 
Aluno: Por exemplo, aqui pode ser um gráfico, em todos os gráficos vai ter uma variável 
dependente e uma independente, como você mostrou. Naqueles lá que tinham tempo e 
quilometragem, ai, como eu posso explicar, agora eu não consigo lembrar é... o tempo era o 
mais importante porque estava, vamos dizer assim, vamos supor que o tempo é a 
independente, porque ele não precisa da quilometragem pra... conforme... pode ter qualquer 
tempo, a quilometragem precisa do tempo pra poder, pra ter quilometragem 
 
Pesquisador: Ok, aquele sentido que a gente falava, se o tempo parar, a quilometragem pára? 
Se a quilometragem parar, o tempo vai parar? Seria aquilo lá? 
 
Aluno: Aham. 
 
Pesquisador: Bom, você já mostrou como as variáveis aparecem nos gráficos. E nas 
fórmulas, como que elas aparecem? 
 
Aluno: Ai, nas fórmulas, meu Deus, misericórdia. Depende de cada situação. 
 
Pesquisador: Por exemplo, eu tenho uma fórmula ali, onde que estão as variáveis na fórmula. 
 
Aluno: Ai professor, eu tenho que olhar no meu caderno, eu não lembro de nada 
praticamente. 
 
Pesquisador: Faz uma fórmula então e me mostra. 
 
Aluno: Por exemplo, a equação, na equação você tem o x, que é uma variável, pra você 
descobrir o número você precisa fazer aquela continha que a gente já conhece e pra você 
formar uma fórmula, você precisa de um textinho que você pega as variáveis e vai... ah, agora 
eu não lembro... 
 
Pesquisador: Vai lá, continua que ta legal. 
 
Aluno: Misericórdia... ô professor 
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Pesquisador: Você tava indo bem, pra fazer uma fórmula você pega um texto, pega uns 
dados... 
 
Aluno: E vai colocando, passando pra fórmula matemática porque texto não é matemática. Aí 
você coloca nos números, porque... pelo textinho, por exemplo, João andou 250 quilômetros 
de carro, Manuel 50 quilômetros, quanto ando mais e quantos andou menos, quantos andou 
mais por hora e quantos andou menos por hora, mais ou menos isso, depende do tempo pra  
você poder fazer sua fórmula. 
 
Pesquisador: Então, com o texto você transforma na linguagem matemática. E aí vai aparecer 
variável nessa linguagem matemática que você expressar? 
 
Aluno: Depende... vai 
 
Pesquisador: Qual você acha o benefício, a importância da modelagem matemática? Porque 
aqui você colocou né, “serve para a modelagem matemática, ou seja, transformar um 
fenômeno real em uma fórmula”, qual o benefício dela? 
 
Aluno: Por exemplo, um furacão, aí você quer ver quanto arraso que ele fez, o furacão, aí 
você pode usar a modelagem matemática. 
 
Pesquisador: Como? 
 
Aluno: Como? Fazendo fórmulas, transformando! 
 
Pesquisador: Então a modelagem matemática serve pra fazer essas fórmulas? Isso? 
 
Aluno::  É. 
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ANEXO H – Transcrição da entrevista com o aluno 3 
 
 
Pesquisador: Explique seu mapa 
 
Aluno: Então, o mapa sobre a Função, primeiro eu procurei na internet porque eu não tinha 
entendido o que era Função. Daí eu procurei na internet, eu li, e consegui tirar mais ou menos 
o que eu entendi. Tinha alguma coisa que eu não entendi então eu tentei interpretar e colocar 
no mapa. Então, tipo, essas quatro formas do que é Função eu não tinha entendido direito 
então eu coloquei mais ou menos o que eu entendi. 
Daí tem também, sobre o que é Função, que fala, é, tudo que é né, tipo, da fórmula 
matemática, da equação também que você falou sobre, é, sobre os conceitos principais da 
função que daí tem, tem tudo sobre a fórmula matemática, sobre a equação daí tem sobre 
aquelas atividades que você passou que tava lembrando também. Só que tem coisas assim 
que, tipo, das variáveis eu fiquei um pouco confusa, esse negócio de x e y eu fiquei um pouco 
confusa. 
Aí também tem aquele negócio de relação de dependência que tem aquele que depende do 
outro e aquele que não depende, tem sobre o valor também, só que, como é que eu posso 
falar.... eu entendi alguma coisa, não entendi tudo, mas eu acho que o que eu consegui 
entender eu coloquei no mapa. 
 
Pesquisador: “Função é uma generalização comum da fórmula matemática” De que forma 
isso? 
 
Aluno: Então, tipo assim, generalização da fórmula matemática, ta falando no texto que ele é 
tipo, ah, como é que eu posso explicar, ah, esqueci a palavra agora. Eu não sei, mas a Função 
ela tem alguma coisa a ver com a fórmula matemática e como eu não sabia como escrever eu 
acabei copiando do texto, daí não deu pra entender direito mas eu acabei copiando porque a 
função tem alguma coisa a ver com a fórmula matemática mas eu não sabia como explicar. 
 
Pesquisador: E você acha que, agora então, nas suas palavras mesmo, pelo que a gente viu 
em sala de aula, será que você não consegui dizer mais ou menos o que que tem a ver as duas? 
A fórmula matemática e a Função? 
 
Aluno: Então, eu acho que Função é um todo sobre a Matemática. Que a Função ela é, como 
que eu posso dizer, dividida em várias, hãn, em várias, ai, espera aí, esqueci a palavra agora, 
tipo várias partes. A Função ela é um todo de alguma coisa da Matemática, agora eu não sei 
explicar. Eu sei que esa fórmula matemática tem alguma coisa a ver mas eu não lembro agora 
Pesquisador: No que a gente trabalho, em sala de aula, apareceu alguma vez algumas 
fórmulas matemáticas? 
 
Aluno: Sempre. 
 
Pesquisador: Sempre? 
 
Aluno: Sempre apareceu 
 
Pesquisador: E como é que ela aparecia? 
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Aluno: Ela aparecia em... a fórmula matemática era feita, não pela, tipo, pela fórmula mesma, 
a gente as vezes tinha que escrever alguma coisa, não sempre pela conta, mas sempre tinha 
que ter uma fórmula matemática pra conseguir resolver. 
 
Pesquisador: “Função são ambos numéricos o relacionamento os dois e por fórmula 
matemática” 
 
Aluno: Meu Deus 
 
Pesquisador: Isso aqui  eu achei muito confuso 
 
[risos] 
 
Aluno: Eu acho que eu copiei de alguma coisa. Gente eu não escrevi nada com nada aqui. 
 
Pesquisador: Exatamente, é por isso que eu coloquei aqui, porque eu não entendi o que você 
quis dizer. 
 
Aluno: Não, eu acho que tinha tanta coisa aqui pra escrever que eu acho que acabei pulando 
alguma coisa. Eu não acredito que eu fiz isso. 
 
Pesquisador: Não lembra nada do que pode ser? 
 
Aluno: Não eu não lembro, acho que eu pulei. 
 
Pesquisador: “Mais comum é aquela onde o argumento e o valor” Qual o sentido dessa 
palavra “argumento”? Eu não, isso que eu queria saber, a palavra argumento. É uma palavra 
forte, é uma palavra bem forte assim sabe, no mundo da matemática ela em um significado 
bastante grande, digamos assim. Aí eu queria saber em que sentido que você colocou aqui. E 
também onde que termina essa frase, por causa que eu não... “o que é função, mais comum é 
aquela onde o argumento e o valor” e eu não achei o fim dela. 
 
Aluno: É eu não sei se... porque eu escrevi esse valor de novo aqui, agora não sei se é o valor 
da função é obtido através da substituição. 
 
Pesquisador: Assim ó, parece que tem alguma coisa, mas eu não consegui captar o que você 
quis dizer com isso sabe? Aí por isso que eu coloquei aqui pra gente comentar. 
 
Aluno: Eu não sei também onde termina. Não, não é daqui. Gente eu não terminei o negócio 
aqui. 
 
Pesquisador: Ficou solto né? Você concorda comigo? 
 
Aluno: Ficou, ficou solto, eu pensei que eu tinha terminado. Acho que é a pressão de fazer o 
mapa... eu acho que eu não terminei. 
 
Pesquisador: Com relação a essa ligação “Fórmula matemática e valor” Qual seria a direção 
específica dela? 
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Aluno: Acho que seria fórmula matemática é o valor, não pera aí... porque eu escrevi o valor 
de novo? Hãn, é... 
 
Pesquisador: Tenta ver aí, tenta dar uma olhadinha e vê o que você consegue deixar claro pra 
gente. 
 
... 
 
Pesquisador: De repente alguma palavra que você colocou a mais que não ficou, não 
enquadrou direito na frase de ligação aqui não tenha ficado claro. 
 
Aluno: É 
 
Pesquisador: Mas em todos os casos, tenta dizer pra mim qual a relação entre esse conceito 
fórmula matemática e o conceito de valor 
 
Aluno: Então, a fórmula matemática ela tem, é, o resultado da fórmula matemática sempre 
tem que ter um valor e esse valor, ele vai ser obtido pela fórmula matemática, você faz a 
fórmula e você consegue o valor, agora eu não sei porque que eu fiz essa ligação aqui, eu não 
fiz aqui o negócio. 
 
Pesquisador: A relação, então, é que com uma fórmula você acha o valor? 
 
Aluno: Você acha um valor, dependendo do valor você vai achar um valor. 
 
Pesquisador: Pra fechar, você colocou: “tem quatro formas de representação”, muito bom, 
isso aqui até a gente não tinha falado especificamente na hora lá e você colocou. Só que você 
colocou três aqui, qual seria a outra? 
 
Aluno: A é, eu coloquei três. Então, porque, tipo, as quatro formas da representação, eu achei 
três, daí eu a procurar a quarta, só que eu acabei não achando. 
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ANEXO I – Transcrição da entrevista com o aluno 4 
 
 
Pesquisador: Começa dando uma explicadinha geral do que você fez no seu mapa. 
 
Aluno: Aqui eu liguei Função e variável, função inclui todas as variáveis para o maior 
entendimento dos gráficos e na elaboração de fórmulas matemáticas. Envolvem um padrão 
presente nas variáveis que podem ser dependente ou independente, apresentadas nos gráficos. 
Acho que é isso. 
 
Pesquisador: Como que as variáveis, você colocou aqui né, as variáveis para maior 
entendimento do gráfico, ou sua, as variáveis permitem o entendimento do gráfico, como? 
 
Aluno: Porque sem as variáveis não tem como explicar nada no gráfico 
 
Pesquisador: Como que as variáveis estão dispostas no gráfico, então? Só pra eu ver como 
está o entendimento de vocês. Se quiser pegar a lapiseira aqui pra rabiscar, pra ficar mais 
fácil, pra mostrar o que tu quer dizer. 
 
Aluno: [silêncio] 
 
Pesquisador: Se eu tenho um gráfico, como que eu enxergo as variáveis ali nele? Onde é que 
elas estão? 
 
Aluno: [silêncio e risos] 
 
Pesquisador: Quer rabiscar? Vira aqui e rabisca se você quiser. Por exemplo, faz um gráfico 
aí... 
 
Aluno: Então pra tu entender... aí aqui assim, vem os numerozinhos aqui marcando pá, e aqui 
vem por exemplo, pra mim explicar, eu não sei, como dar um exemplo, tipo, os meses, por 
exemplo e uma concessionária de carro, aí o tanto de carro que vendeu em cada mês, aí as 
variáveis no caso iam ser esses números aqui, eu acho. 
 
Pesquisador: Como que a gente elabora uma fórmula matemática? 
 
Aluno: Tipo, vou falar mais como ela é usada, pra que ela é usada, pra representar, tipo, ai... 
fórmula matemática, ai professor, eu não sei como é que eu explico. 
 
Pesquisador: A gente fez, construiu fórmula matemática ao longo do nosso processo ou não? 
 
Aluno: Fez, teve aquela do suco, essas coisa assim, não, do jarro de água, alguma coisa 
assim... 
 
Pesquisador: Como é que a gente construiu essas fórmulas? Porque vocês construíram, na 
sala de aula vocês construíram um monte de fórmula. Vocês estavam lá e me deram no fim 
uma expressãozinha matemática que descrevesse uma situação. Como é que se descobre, 
como é que se chega a conclusão de uma fórmula matemática? 
 
Aluno: As variáveis.... 
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Pesquisador: Mas como? 
 
Aluno: É, deixa eu ver... ai eu não sei explicar... ai eu não sei explicar 
 
Pesquisador: Lembra aqueles exercícios que eu falava pra vocês? Elabore uma expressão 
matemática que represente essa situação, lembra? 
 
Aluno: Uhum 
 
Pesquisador: Qual que era o processo que vocês faziam pra chegar a conclusão, pra chegar 
ao final dessa fórmula matemática, não lembra mais?  
 
Aluno: Ah, eu lembro mas não sei falar, não sei explicar. 
 
Pesquisador: Tenta! 
 
Aluno: Ai, tipo.... aaaai... 
 
Pesquisador: Então vamos adiante. Você falou de variáveis dependentes e independentes, 
como que a gente identifica elas? Como que eu sei qual que e qual? 
 
Aluno: A dependente, tipo, ela vai depender da outra pra achar o resultado dela, e a 
independente não depende de nada. 
 
Pesquisador: Aqui você comentou, “fórmulas matemáticas envolvem um padrão  presente 
nas variáveis” Quero que você me explique essa ligação, o que você quis dizer com isso? 
 
Aluno: Que difícil...  
 
Pesquisador: Se quiser ir passo a passo, daqui pra cá [“fórmulas matemáticas envolvem um 
padrão”] e depois daqui pra cá [“padrão presente nas variáveis”]. Se ficar muito difícil de 
explicar as três numa hora só, então tenta me explicar como que as fórmulas matemáticas 
envolvem um padrão e como que esse padrão está presente nas variáveis, se for mais fácil pra 
você.  
 
Aluno: Porque, pra resolver uma fórmula matemática, você precisa de um padrão, tipo, ai, ai 
eu não sei como que eu falo... [silêncio estendido] 
 
Pesquisador: Envolvem um padrão, como é que está esses padrões dentro de uma fórmula 
matemática e o que que as variáveis tem a ver com isso? 
 
Aluno: Porque pra você resolver uma fórmula matemática você precisa de um padrão, que 
esse padrão... toda variável também tem um padrão.  
 
Pesquisador: Como? Que é um padrão pra ti, que seria um padrão? Qual o sentido da palavra 
padrão aqui que você usou. 
 
Aluno: Ai, é uma forma, tipo, é.... [silêncio] 
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Pesquisador: Quando a gente identificava os padrões nas atividades lá, identifique o padrão 
nesse exercício, o que a gente fazia? 
 
Aluno: [silêncio] 
 
Pesquisador: Vamos pular então, vamos pra próxima. De que forma Função inclui variáveis? 
Qual que é a relação entre função e variáveis? 
 
Aluno: Aiii.... como é difícil né? 
 
Pesquisador: Se você ligou, se você fez essa ligação é que pra ti, naquele momento tinha 
algum significado. 
  
Aluno: É que naquele dia eu estava inspirada. 
 
Pesquisador: Não sai? Nada? 
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ANEXO J – Transcrição da entrevista com o aluno 5 
 
 
Pesquisador: Você disse que “a função pode nos dar respostas exatas”, como? 
 
Aluno: [risos] A, nem sei professor, o que veio na mente eu pus. 
 
Pesquisador: Então agora você diz aí, explique sua mente. Como é que ela dá respostas, 
respostas de que? 
 
Aluno: [silêncio] não sei não. 
 
Pesquisador: Pra que serve Função, na sua opinião? Com suas palavras. 
 
Aluno: Serve pra alguma coisa. 
 
Pesquisador: Que que a gente trabalhou com função, pra que que ela serviu nas atividades 
que a gente fez ao longo do nosso processo. 
 
Aluno: Pra gente observar o que esta presente na nossa vida... ah, não sei 
 
Pesquisador: E essas respostas, que tipo de respostas são essas. 
 
Aluno: [silêncio] 
 
Pesquisador: “Variáveis independentes com suas grandezas” Qual o sentido dessa palavra 
grandeza, como assim o que você quis dizer aqui? 
 
Aluno: Que serve... que que é a variável independente? 
 
Pesquisador: Então vamos lá, o que são variáveis dependentes eo que são variáveis 
independentes antes de tudo? 
 
Aluno: Independente é aquele que não depende de nada e dependente é aquilo que depende 
de algumas outras coisas? 
 
Pesquisador: É, pelo menos foi isso que você colocou aqui, “variáveis dependentes são as 
que ficam em função de alguma coisa” e “variáveis independentes são as que não ficam em 
função de alguma coisa”. Essa parte, pelo menos eu achei que você tinha explicado direitinho. 
 
Aluno: [silêncio] 
 
Pesquisador: Com o que as variáveis independentes expressam as fórmulas? Preciso que 
você me explique o que você quis dizer aí. 
 
Aluno: Ah, eu também não sei, eu fui pegando as palavras que tinha lá e fui pondo uma com 
a outra. 
 
Pesquisador: Sem dar nenhum sentido? 
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Aluno: [silêncio] 
 
Pesquisador: Como as relações de dependência estão contidas nas fórmulas?  
 
Aluno: Forma de pergunta... 
 
Pesquisador: Eu tenho uma fórmula qualquer, como é que eu enxergo a relação de 
dependência nela? 
 
Aluno: Ahh 
 
Pesquisador: Pra que servem as fórmulas então? 
 
Aluno: Hum, serve pra gente fazer contas, deve ser né? 
 
Pesquisador: E como é que a gente constrói ela? 
 
Aluno: Lendo a pergunta, e resolvendo. 
 
Pesquisador: Lendo a pergunta e resolvendo? Assim do nada, to lendo uma pergunta, por 
exemplo “Como a função pode dar respostas exatas?” Então vou resolver isso e vai me dar 
uma fórmula? 
 
Aluno: Não 
 
Pesquisador: Então me explica, como que a matemática, o que está envolvido de matemática, 
enfim, a gente construiu várias fórmulas ao longo do nosso estudo. Vocês construíram 
bastante, lembram, elaboraram uma expressão matemática que representava uma situação, 
como é que vocês fizeram isso? 
 
Aluno: [silêncio] 
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ANEXO K – Transcrição da entrevista com o aluno 7 
 
 
Pesquisador: Aqui você comenta sobre o argumento, a “função descreve relações 
matemáticas de acordo com seu argumento” que argumento seria esse? Por que argumento é 
uma palavra bastante forte na matemática, eu queria saber então a interpretação, o que você 
entende por argumento. 
 
Aluno: O argumento é a expressão matemática, como é que eu posso dizer. 
 
Pesquisador: Como é que apareceu essa palavra aí? Não precisa ser uma resposta 
“argumento é ‘paralá’ ‘paralá’”, não, o que você quis dizer colocando isso aí? 
 
Aluno: Porque de acordo com o argumento dela, ela... de acordo com o argumento de alguma 
expressão matemática ela pode descrever a função, não sei. 
 
Pesquisador: Vamos lá, aqui você comentou que “é determinada pois sempre produz o 
mesmo resultado”, como assim sempre produz o mesmo resultado? 
 
Aluno: Que o autor não altera... como que eu posso dizer, não altera a função de alguma 
expressão matemática. 
 
Pesquisador: Mas aqui, por exemplo, você fala produz o mesmo resultado, eu tenho uma 
expressão aí vai dar sempre o resultado, por exemplo? 
 
Aluno: Não 
 
Pesquisador: Não? Como é que é, o entendimento assim, eu olhando, o entendimento que eu 
tive foi esse então eu quero assim que, provavelmente não foi isso que você quis dizer então 
só... 
 
Aluno: Não, eu quis dizer que ela sempre vai te dar, como se diz, dar um resultado, nunca vai 
ficar ausente lá 
 
Pesquisador: Ah ta, então dado, por exemplo... 
 
Aluno: É ela vai te dar um resultado 
 
Pesquisador: Eu colocando alguma coisa... 
 
Aluno: Sempre vai dar o resultado, nunca vai ficar ausente 
 
Pesquisador: Então de repente, esse, tu usa “o mesmo” que me deu essa interpretação errada, 
produz UM resultado? 
 
Aluno: É, produz um resultado. 
 
Pesquisador: “A função é uma generalização comum de fórmula matemática” O que você 
quis dizer com isso? 
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Aluno: Que ela generaliza as fórmulas matemáticas. Porque em toda fórmula matemática, vai 
ter uma função. Então ela generaliza uma fórmula matemática. 
 
Pesquisador: Você consegue achar um sinônimo pra palavra generalização pra mim? 
 
Aluno: Generalizado, como que eu posso dizer, generalização comum de fórmula matemática 
é que, tipo, toda fórmula matemática vai ter número, símbolo, mais, menos, e sinal de igual, 
isso que eu quis tentar dizer. 
 
Pesquisador: Então a função seria alguma coisa que engloba tudo isso? 
 
Aluno: É, seria isso. 
 
Pesquisador: E como que se constrói as fórmulas 
 
Aluno: Tem que ter uma situação, depende, tem que ter uma situação pra se fazer uma 
fórmula, que nem a que a gente fez da, que a gente fez, do consumo de água tem que ter uma 
situação pra fazer. 
 
Pesquisador: E como é que a gente... a gente simplesmente olha pra situação e “ah, vou dar 
essa fórmula para essa situação”? 
 
Aluno: Tem que ter argumento também da situação,tem que ter, pra poder fazer, uma fórmula 
matemática. 
 
Pesquisador: Quais seriam os processos, baseado no que vocês fizeram na sala de aula 
mesmo, digamos, de maneira geral, o passo a passo pra se criar uma fórmula matemática? 
Vocês olhara lá a situação do consumo de água, tinha um gráfico que a medida que o tempo 
passa... 
 
Aluno: ...gasta mais água. 
 
Pesquisador: Então como é que eu descubro essa fórmula que descreve a situação? 
 
Aluno: Como que descobre pra dar essa, tem que... pra fazer essa... Você quer saber como 
que se formula? Como que se faz a fórmula matemática? 
 
Pesquisador: Isso. 
 
Aluno: [silêncio] 
 
Pesquisador: Tudo bem, vamos pra próxima, até porque essa foi uma pergunta a parte que eu 
coloquei, até porque o processo mesmo vocês já me mostraram como se fazia durante a 
sequência. 
 
Aluno: Ta. 
 
Pesquisador: “Tendo uma representação que dá evidências da propriedade da função” Que 
propriedades seriam essas? 
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Aluno: As propriedades seriam as... por exemplo a, como que eu posso dizer... 
 
Pesquisador: Se quiser ilustrar com um exemplo também, baseado no que a gente viu. 
 
Aluno: [silêncio] 
 
Pesquisador: Você falou das variáveis dependentes e independentes, como que a gente 
identifica as grandezas e as variáveis 
 
Aluno: Depende da situação, porque por exemplo, pra consumir, que nem naquela situação, 
pra consumir mais água dependia do tempo que a torneira ficava aberta, então a água, o 
tempo, a água depende do tempo pra saber quanto que ela vai gastar. A dependente e a 
independente, aí são as grandezas. 
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ANEXO L – Transcrição da entrevista com o aluno 8 
 
 
Pesquisador: Dá uma explicada aí pra mim no teu mapa, como você fez? 
 
Aluno: Então, no meu mapa eu tentei ligar da forma mais simples e de uma forma que eu 
conseguisse botar todos os conceitos que precisavam e ta explicando todos eles em relação... 
sobre um ao outro, fazer bastante com que seja em volta do conceito de Função que é o mais 
principal e pondo as coisa que... a variável que uma Função tem, ou uma relação de 
dependência de outro conceito pra ta realizando a função. O meu mapa eu tentei explicar mais 
isso. 
 
Pesquisador: Então vai lendo ele pra mim e tentando dizer o porquê que você fez cada 
ligação dessas aí. 
 
Aluno: Então, ó, vamos supor, eu vou começar por aqui: “A Função sempre deve estar dentro 
de uma variável”, o que eu quis dizer com isso, com isso eu quis dizer que toda Função vai ter 
sempre alguma coisa que diferencia ela de uma outra, então ela tem uma va... ela ta dentro de 
uma variável porque ela pode variar daquela Função, vamos supor, pra outra Função, pra 
outra coisa, ta? 
“A variável pode ser dependente ou independente”, ela pode... essa variável que a Função ta 
dentro ela pode ta dependendo de alguma coisa como ela pode não ta dependendo de nada, ela 
pode ta ligada a outra coisa como ela pode ta ligada só a ela mesmo. Ela pode ta dentro desse 
ne... dentro desse contexto.  
“Embora todo tipo de variável tenha uma relação de dependência” Essa relação de 
dependência que eu quis dizer, ela pode ta na fórmula matemática como num gráfico porque 
as vezes a Função pode ta ligada duma mesma caracterização que pode ser um problema ou 
alguma coisa que pode ta envolvendo um gráfico igual nas atividades que a gente fez e pode 
ta fazendo a fórmula matemática que pode ter sido tipo duma forma dum probleminha que a 
gente ta realizando né? 
Toda essa Função que eu disse até agora envolvendo as variáveis aí de dependência e 
independência leva pra um só objetivo que é a resolução de uma situação que é aquela 
situação que você envolve um gráfico, a fórmula, a Função, é aquela situação então que você 
depende de toda, de ta entendendo toda essa, como é que eu posso dizer, toda essa, todo esse 
problema, vamos dizer assim, você tem que ta, todo esse processo, você tem que ta, você tem 
que entender bem ele para que você possa ta levando a resolução da situação né, que pode ser 
um problema ou alguma coisa que acontece no dia a dia  mesmo que você envolva, de ta 
fazendo essa explicação. Então por exemplo aqui, tem a variável e tem uma fórmula né, essa 
“variável esta presente dentro duma fórmula” como eu pus aqui também, pode ser dependente 
ou independente essa fórmula porque essa fórmula pode depender... a mesma explicação, 
pode depender de uma coisa ou de outra. 
 
Pesquisador: A ligação “Dependente em termos de fórmula”, esse esquema, essa parte 
“Dependente em termos de fórmula”, o que você quis dizer exatamente em com essa 
expressão? 
 
Aluno: Então, por causa que nessa expressão eu tentei levar pra uma idéia de que a Função da 
variável dependente em termos que relaciona a fórmula né, em termos de fórmula que eu quis 
dizer mais ou menos que cada fórmula pode ter a sua variável dependente ou cada fórmula 
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pode ter sua variável independente e a Função se relaciona a essa variável dependente e 
independente. 
 
Pesquisador: “a fórmula relaciona as grandezas de um gráfico” Muito bom, é uma ligação 
bastante significativa essa, mas eu quero só que tu explique a idéia que você teve nisso daí. 
 
Aluno: Então, a Função, ela tem a fórmula do mesmo jeito que ela pode ter a variável ela tem 
a fórmula e essa fórmula pode estar relacionando a grandeza de um gráfico, o que eu quis 
dizer com isso foi que ela, essa fórmula, ela pode ser relacionando um ponto do gráfico a 
outro, então são as grandezas de um gráfico, através da fórmula da Função pode estar 
relacionando essas grandezas de um gráfico, que seriam um ponto a outro, entendeu, um 
ponto menor a um ponto maior  ou a um ponto médio ou a um ponto mínimo. 
 
Pesquisador: “Fórmula que ligada a situação pode ser considerada fórmula matemática” 
 
Aluno: Então, nesse ligamento eu quis dizer que a fórmula pode ser, vamos dizer, do mesmo 
jeito que pode ser a fórmula de um remédio igual colocaram uma coisa assim, pode ser uma 
fórmula que não tem nada a ver , mas se você ta fazendo aquela ligação, analisando aquela 
fórmula, pode se tornar uma fórmula matemática. 
 
Pesquisador: Então você foi deixar claro que existem vários tipos de fórmula, então esse, no 
caso da matemática então que a gente trabalhou? 
 
Aluno: É. 
 
Pesquisador: “Embora todos esses tipos de variável tem uma relação de dependência” 
Como? Quais seriam essas relações de dependência?  
 
Aluno: Então, porque essa parte da dependência e da independência, as variáveis pode ser 
dependente e independente, porque essa variável dependente, se você for analisar numa 
situação de problema ela pode ta dependendo da relação independente, a dependente sempre 
vai precisar da independente, então isso relaciona uma relação de dependência. 
 
Pesquisador: “Situação para revolução da fórmula matemática”  
 
Aluno: Então, essa situação que eu falo, que eu cito, pode ser um problema né, um problema, 
alguma coisa vamos supor até na sua vida, você mantém um padrão que você sempre segue, 
então essa situação ela pode ser, vamos supor, uma organização pra resolução da fórmula 
matemática que seria aquela, vamos supor, a situação, é um modo que você sempre segue pra 
ta chegando a, vamos supor a resposta, do problema ou da resolução da fórmula matemática. 
 
Pesquisador: Aqui você falou que “o gráfico tem uma fórmula” Como é que está expressa 
essa fórmula dentro do gráfico? 
 
Aluno: Essa fórmula taria mais expressa como o termo dependente e o termo independente 
né, seria a grandeza do gráfico né, aquela parte que a gente trabalhou de dependência e 
independência, então essa for... esse gráfico tem a fórmula, seria a fórmula que compara os 
termos do gráfico. 
 
Pesquisador: Como “uma Função deve estar dentro de uma variável”? 
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Aluno: Essa função deve estar sempre dentro de uma variável, eu quis dizer, expressar nisso 
que a Função em si sempre deve estar dentro daquele padrão que ta sendo mostrado, a 
variável que eu pus ali, eu quis dizer, a Função sempre deve ta dentro de um padrão que a 
gente sempre segue, pode ser considerado variável por isso, porque cada pessoa tem aquele 
seu padrão de seguir, então essa variável seria isso. 
 


