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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa reúne o estudo de funções apresentado em três coleções de 
matemática aprovadas em 2009 pelo PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático 
Ensino Médio). A ênfase deste trabalho está na abordagem nos três livros da 1ª série do 

Ensino Médio. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é verificar se a abordagem da 
noção de função e função polinomial do 1º grau nos livros didáticos aprovados pelo 
(PNLEM, 2009) vai ao encontro das recomendações propostas no (PCN+ 2002), e se 

esses livros estão propondo atividades que possibilitem explorar as estratégias de 
resolução de problemas e investigação. Sendo assim, buscamos responder as seguintes 
questões: De que forma é abordada a noção de função, e função polinomial do 1º grau 

nos livros didáticos no Ensino Médio? Os livros didáticos de Matemática do Ensino 
Médio, em relação à função, estão propondo atividades que possibilitem explorar as 
estratégias de resolução de problemas e investigação? A forma que os livros didáticos 

abordam a noção de função e função polinomial do 1º grau vai ao encontro das 
recomendações propostas nos PCN+ e PCNEM? A finalidade deste estudo é 
compreender de uma forma racional de que forma está sendo proposto o estudo de 

funções, polinomiais do 1º grau no Ensino Médio, visto que, o livro didático é uma das 
fontes de consulta do professor ao elaborar sua aula. Nessa perspectiva, fizemos uma 
leitura do relatório do PNLEM 2009, dos livros aprovados para em seguida analisarmos. 

Optamos por usar uma abordagem de pesquisa qualitativa, na tentativa de responder as 
questões. Em todo o trabalho procuramos estar atentos as recomendações oficiais, no 
que diz respeito a noção de função e função polinomial do 1º grau. Assim, constatamos 

que nos livros analisados, tem como ponto de partida a construção do conceito de função 
a exploração da relação entre grandezas por meio de resolução de problemas. Esses 
livros mostraram coerência entre o texto teórico e os exercícios, com algumas diferenças 

nas figuras ilustrativas, sendo que, duas coleções abordaram uma quantidade maior de 
figuras e uma terceira coleção nem tanto. E finalmente, os livros adotaram uma postura 
que de acordo com as recomendações oficiais, abordaram o conceito de função um papel 

importante para descrever e estudar por meio da leitura, interpretação e construção de 
gráficos, além disso, articulando com outras áreas de conhecimento. 
 

Palavras-chave: Livros Didáticos de Matemática; Função; Ensino Médio. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The present research collects the study of functions presented in three math collections 
approved by PNLEM (National Program of High School Textbook) in 2009. This work's 
emphasis is on the approach of these three books from the 1st grade in High School. 

Accordingly, the aim of this work is to verify if the notion of function and polynomial 
function are approached in the textbooks from the 1st grade approved by (PNLEM 2009) 
match the recommendations proposed by (PCN+ 2002), and if these books are proposing 

activities that allow to explore strategies of problems solving and investigation. Therefore, 
we sought to answer the following questions: How is the notion of function and polynomial 
function in the textbooks from the 1st grade in High School approached? Are the Math 

textbooks in High School, related to the function, proposing activities that allow to explore 
investigation and problems solving strategies? In which way do the textbooks approach 
the notion of function and polynomial function from the 1st grade in High school match the 

recommendations proposed by PCN+ and PCNEM? The purpose of this study is to 
understand in a rational way how is the study of functions being proposed polynomial from 
the 1st grade in High School, considering the textbook is one of the sources of advice for 

teacher to prepare his lecture. In this perspective, we read the PNLEM 2009 report of the 
approved books to analyze them. We chose to use a qualitative research approach in an 
attempt to answer the questions. Throughout our work we try to be aware of official 

recommendations, regarding to notion of function and polynomial function from the 1st 
grade. Thus, we found the books we adopted for our research have as a starting point the 
function concept construction to explore the relationship between magnitudes through 

problem solving. These books showed coherence between theoretical text and exercises 
with some differences in the pictures, although two collections had a larger quantity of 
pictures and a third collection not so much. And finally, the books have adopted a posture 

according to official recommendations, approached the function concept as an important 
role to describe and study trough reading, interpretation and graphs construction, 
moreover, introducing other knowledge areas. 

 

Keywords: Mathematics Didatic Books; Function; Brazilian Secondary School. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA 

 

 

Minha trajetória começou, em 1997, quando ainda cursava o último ano da 

graduação em Licenciatura Matemática. Minha formação incluía a licenciatura 

plena, assim, naquele ano comecei a lecionar como professor substituto. Esta 

nova atividade trouxe novos desafios e perspectivas.  

Meus primeiros alunos cursavam a sétima série, em uma escola estadual 

na cidade de Birigui – (SP). Bem cedo, percebi que idéias revolucionárias e 

vontade de mudar o mundo não seriam suficientes para resolver os problemas 

conceituais do ensino da disciplina de Matemática que, então, limitava os alunos a 

um contato superficial e insuficiente com essa ciência. 

Comecei, então, a questionar os problemas relacionados ao ensino da 

Matemática. Uma das hipóteses era a respeito da superficialidade do 

conhecimento dos alunos que apontava para a presença de professores não 

especializados e, portanto, sem o conhecimento específico necessário das 

propriedades e conceitos matemáticos.  

Em 1998, na busca por respostas, comecei a participar do Programa de 

Educação Continuada (PEC), oferecido pela Secretaria da Educação do Estado 

São Paulo, logo após a conclusão de minha graduação (em 1997), o que 

contribuiu, significativamente, para minha atuação como docente. 
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Com o objetivo de aprimorar uma melhor formação didático–pedagógica, 

em 1999, iniciei o curso de Especialização em Educação Matemática, em uma 

faculdade privada. Entretanto, ainda sentia necessidade de ampliar meus 

conhecimentos como educador. Assim, em 2008, ingressei no curso de mestrado 

do Programa de Estudos pós-graduados em Educação Matemática da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, na busca de conhecimentos relacionados ao 

processo ensino e aprendizagem de Matemática, na expectativa de melhorar 

minha atuação profissional, como professor e investigador.  

Nestes 12 anos de experiência como professor de Matemática e Física, do 

Ensino Fundamental II e Médio, vejo que minha trajetória se se caracterizou pela 

preocupação em buscar metodologias de ensino que sejam mais do que uma 

apresentação de regras e procedimentos aos alunos, me preocupo-me com a 

contextualização desse saber, ou seja, de algum modo poder trabalhar com 

conceitos e conteúdos que façam sentido para os alunos em cada nível.  

Dessa forma, procurando fazer com que os alunos não fiquem apenas no 

papel de meros espectadores e participem ativamente da construção do 

conhecimento, questionando os porquês das regras, das técnicas e das 

convenções adotadas, decidi participar do grupo de pesquisa “Organização e 

Desenvolvimento Curricular e Formação de Professores”, organizado em 2000, 

com a finalidade de desenvolver pesquisas sobre o processo de organização, 

desenvolvimento e implementação de currículos e sua relação com o processo de 

formação e atuação de professores. O objetivo desse grupo é investigar os 

currículos de Matemática da Educação Básica e Ensino Superior, tendo como 

propósito a construção de conhecimentos nessa área ainda pouco explorada.  

Desde 2007, o grupo desenvolve um projeto chamado de “Construção de 

trajetórias hipotéticas de aprendizagem e implementação de inovações 

curriculares em Matemática no Ensino Médio”. Trata-se de uma pesquisa 

colaborativa entre pesquisadores e professores, cujo objetivo é construir, para 

diferentes expectativas de aprendizagem do Ensino Médio, trajetórias hipotéticas 

de aprendizagem (THA). Assim, pretende-se colaborar para o desenvolvimento de 

metodologias de ensino, para o nível médio, visando a preparar os alunos para 

desempenhar tarefas que envolvam resolução de problemas, investigação, uso de 
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tecnologias, abordagens interdisciplinares e aplicações de conceitos e 

procedimentos matemáticos a situações do cotidiano em outras áreas de 

conhecimento.  

Minha identificação com a proposta de trabalho do grupo foi imediata e, 

desde 2008, participo do grupo de Organização e Desenvolvimento Curricular e 

Formação de Professores, coordenado pelos professores Dr. Armando Traldi e 

Dra. Célia Maria Carolino Pires, que desenvolvem o projeto da THA. 

A contribuição deste trabalho para o grupo é fazer um estudo de como  as  

atividades referentes aos conteúdos, são apresentados em três livros didáticos, 

relacionados com a Noção de Função e Função Polinomial do 1º grau, e 

identificar semelhanças e diferenças nessa abordagem.  Com isso pretende-se 

expor à vista atividades que possibilitam ampliar conhecimentos sobre o currículo 

apresentado em livros didáticos. 

 

 

CONSTRUÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

 

Ao ter como interesse de pesquisa o Ensino Médio, consideramos 

relevante iniciar o estudo, apresentando uma leitura das recomendações dos 

documentos oficiais: LDB (Lei de Diretrizes e Bases) nº 9394/96 de 20 de 

dezembro de 1996, Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, (DCNEM, 

1998)1, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 1999), 

Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio, (PCNEM, 2002), PCN+ Ensino 

Médio (Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, 2002) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2008). 

Com base na leitura desses documentos oficiais pude perceber um 

direcionamento às diferentes propostas pedagógicas em que educadores e 

pesquisadores ligados a educação apresentam elementos fundamentais para 

melhoria da qualidade do sistema educacional. 

_____________ 

1

 Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998, Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

(DCNEM, 1999. p. 112). Conselho Nacional de Educação (CEB). 
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Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 
9.394/96, o Ensino Médio tem como finalidades centrais, não apenas a 
consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
nível fundamental visando garantir a continuidade de estudos, mas 
também a preparação para o trabalho e para o exercício da cidadania, a 
formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e da 
compreensão dos processos produtivos.  

 

Conforme as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (1998), deve-se 

considerar um amplo aspecto de competências e habilidades a serem 

desenvolvidas no conjunto das disciplinas.  

Segundo os PCN+ (2002), quando propomos apenas exercícios de 

aplicação de conceitos e técnicas matemáticas não capacitamos o aluno para 

utilizar seus conhecimentos em situações diferentes ou mais complexas. 

Na resolução de problemas, o tratamento de situações complexas e 
diversificadas oferece ao aluno a oportunidade de pensar por si mesmo, 
construir estratégias de resolução e argumentações, relacionar 
diferentes conhecimentos e, enfim, perseverar na busca da solução. E, 
para isso, os desafios e devem ser reais e fazer sentido. (PCN+, 2002, p. 
113). 

 

Particularmente, no que se refere ao Ensino Médio, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 1999), têm como finalidade 

melhorar a formação do aluno e a aquisição de conhecimentos básicos, além da 

preparação científica e do desenvolvimento da capacidade de utilizar as 

diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. No Ensino Médio, propõe-se 

a formação geral, em oposição à formação específica: o desenvolvimento de 

capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; 

aprender, criar, formular, em lugar do simples exercício de memorização. Estes 

são os princípios gerais que orientam a reformulação curricular do Ensino Médio 

que se encontram expressos na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

Lei 9.394/96. (PCNEM, 1999). 

Mesmo com as inovações dos PCNEM (1999) e das Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (2008), cuja meta é a formação geral do aluno, 

nada impede que o livro didático continue a fazer parte do dia a dia na sala de 
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aula como auxílio à prática pedagógica do professor. Desde 1995, o PNLD2 no 

Estado de São Paulo é realizado de forma descentralizada, ou seja, dando 

autonomia ao governo do estado trabalhar de forma que propicie aos ensino 

fundamental e médio a oferta de títulos aprovados pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), permitindo aos professores a oportunidade de escolherem aqueles 

que servirão de apoio em sala de aula. Portanto, os livros didáticos constituem-se 

em importante referencial em favor do trabalho docente e da aprendizagem dos 

alunos. 

Para Lajolo (1996, apud Neto, 2008), o livro didático é o mais influente 

material utilizado pelos professores no processo de ensino e aprendizagem, ou 

seja, é ele que acaba determinando o conteúdo e condicionando as estratégias de 

ensino. Portanto, a autora afirma que o livro didático é importantíssimo, devendo 

estar nas políticas educacionais. 

A importância do livro didático se dá pelo fato dele se constituir como 
instrumento difusor de ideologias. Assim, no âmbito da problemática da 
formação de professores, o livro didático é apenas uma ferramenta 
dispensável nas mãos de um professor intelectual transformador, com 
perfil apropriadamente capacitado para conduzir um processo de 
aprendizagem. O livro didático apenas auxilia no processo de 
aprendizagem. As questões práticas que dão suporte às questões 
didáticas na escola, e que proporcionam uma apropriação crítica, por 
parte dos alunos, das questões pertinentes a sua realidade, sua 
identidade social e, notadamente, a aspectos de sua cultura, são 
produzidas pelo professor3. (Da Silva; Carvalho, 2002, p. 2) 

 

Embora concordemos com Da Silva e outros (2002) que afirmam que o 

livro didático deveria ser, apenas, um instrumento difusor de ideologias, 

consideramos que, na prática, acontece, o que Lajolo (1996) afirma sobre o papel 

do livro didático que se constitui no principal recurso de direcionamento de 

professores e alunos em sua prática pedagógica e atividades escolares. Os 

alunos são orientados para a realização de suas tarefas, e o professor utilizá-o 

como uma espécie de manual de orientação sobre sua disciplina em sala de aula. 

Sendo assim, é relevante investigar como os conceitos e atividades relacionados 

à Matemática estão sendo propostos nos livros didáticos. 

_____________ 

2

 PNLD – Plano Nacional do Livro Didático Ensino Fundamental. 

3

 Da Silva, Roberto Carlos & Carvalho, Marlene de Araújo. Artigo, “O livro didático como instrumento de difusão e 

ideologias e o papel do professor intelectual e transformador”, p. 02. 
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Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi verificar se a abordagem das 

noções de função e função polinomial do 1º grau nos livros didáticos aprovados 

pelo PNLEM (2009) vai ao encontro das recomendações propostas nos PCN+, e 

PCNEM, e se esses livros estão propondo atividades que possibilitem explorar as 

estratégias de resolução de problemas e investigação.  

Para atingir tal objetivo, destacamos as coleções que foram escolhidas 

para o presente estudo, para isso foram analisadas três das dez coleções de 

Matemática do PNLEM 2009, aprovadas pelo Ministério da Educação e Cultura, 

visando à identificação do processo de elaboração das atividades propostas e das 

semelhanças e diferenças entre os conteúdos relacionados dos livros didáticos 

sobre função e função polinomial de 1º grau. Desse modo, pretende-se contribuir 

para o conhecimento do processo de aprendizagem dos alunos do Ensino Médio 

no que se refere às tarefas que envolvam resolução de problemas, investigação, 

uso de tecnologias, abordagens interdisciplinares e aplicação de conceitos e 

procedimentos matemáticos nas situações do dia a dia ou em outras áreas de 

conhecimento.  

Além da importância dos livros didáticos consideramos que, algumas 

atitudes positivas do professor são fundamentais, como: criar um ambiente 

favorável, trabalhar com problemas desafiantes e reais, encorajar a criatividade, 

dar mais ênfase ao processo do que ao produto, estimular o aluno a pensar, a 

trabalhar, a processar as informações e, ao mesmo tempo, o auxilie a avaliar seus 

conhecimentos,  

É importante, que os professores, levem em considerem os diferentes 

propósitos da formação matemática na Educação Básica. Assim, ao final do 

Ensino Médio, é possível que os alunos saibam identificar um problema, procurar, 

encontrar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema como 

também, formular hipóteses e possam prever resultados, selecionar estratégias 

de resolução de problemas, interpretar e consigam criticar resultados em uma 

situação concreta, além de distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos, 

elaborar e validar conjecturas, recorrendo a experiências, modelos, esboços, fatos 

conhecidos, relações e propriedades e que, sejam capazes de discutir e produzir 

argumentos convincentes sobre suas hipóteses. 
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Podemos exemplificar o estudo de funções que pode ser iniciado com uma 

exploração qualitativa das relações entre duas grandezas em diferentes 

situações, por exemplo: área do círculo e raio; tempo e distância percorrida dentre 

outras. 

Também é interessante provocar os alunos para que apresentem outras 
relações funcionais e que, inicialmente, esbocem gráficos que 
representem qualitativamente essas relações, registrando os tipos de 
crescimento e decrescimento. É importante destacar o significado da 
representação gráfica das funções, uma vez que, quando alterados os 
parâmetros, são alterados também seus coeficientes. Ou seja, o aluno 
deve identificar os movimentos realizados pelo gráfico de uma função 
quando alteramos seus coeficientes. (BRASIL, 2008, p. 72). 

 

De acordo com as Orientações Curriculares (BRASIL, 2008), falar de 

ensino e aprendizagem implica a compreensão de certas relações entre quem 

ensina e quem aprende e o que é o objeto de estudo, neste caso, a Matemática. 

No documento são destacados duas concepções sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática.  

Primeiro, a compreensão do ensino, como transmissão de conhecimento, 

em que a aprendizagem é apenas a recepção de conteúdos. Nessa concepção, a 

aprendizagem é vista como um acúmulo de informações. E o ensino baseia-se 

essencialmente na “verbalização” da informação por parte do professor.  

Uma segunda abordagem, ainda pouco explorada, concebe o aluno como 

ator principal do processo de ensino, ou seja, o maior responsável por uma 

aprendizagem. De modo que, uma vez que se apropria do conhecimento, o aluno, 

inicialmente com a ajuda do professor e, em seguida, em uma forma autônoma, 

consegue construir conceitos e colocá-los em situação de resolução de problema, 

gerando situações que propiciem confronto entre as concepções aprendidas e as 

hipóteses desenvolvidas. Desse modo, ao confrontar suas concepções o aluno 

constrói novos conceitos, que lhe permitem que seja o construtor de seu próprio 

conhecimento matemático. 

Em relação às essas concepções destacadas nos documentos oficiais, 

segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2008), merecem 

destaque duas situações: a primeira refere-se ao padrão de definição exemplos, 

exercícios, ou seja, a introdução de uma noção seria dada pela sua apresentação 
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direta, e os quais os alunos iriam se referir em momentos posteriores; fechando 

com a apresentação de um grande número de exercícios. Já a segunda, é o 

caminho inverso, a aprendizagem de um novo conceito matemático seria pela 

apresentação de uma situação-problema ao aluno, ficando a formalização do 

conceito, como a última etapa do processo de aprendizagem. (BRASIL, 2008, p. 

81)  

Finalmente, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (1999) a Matemática no Ensino Médio não possui apenas caráter formativo 

ou instrumental, mas também deve ser vista como ciência, com características 

estruturais específicas. É importante que o aluno perceba que as definições, 

demonstrações e encadeamentos conceituais e lógicos têm a função de construir 

novos conceitos e estruturas, baseados em outros e que sirvam para validar 

intuições e dar sentido às técnicas aplicadas. 

No Ensino Médio, as concepções sobre o ensino da Matemática sintam-se 

à idéia de que, no Ensino Fundamental os alunos devem ser aproximados dos 

vários campos do conhecimento matemático, para que possam desenvolver a 

capacidade de abstração, raciocínio em todas as vertentes, resolução de 

problemas, investigação, análise e compreensão de fatos matemáticos e de 

interpretação da própria realidade, para que, mais tarde, utilizem essa 

competência e possam aplicá-la de modo mais abrangente. 

Ao pensar nos vários campos do conhecimento matemático e na 

competência ao aplicar esses conhecimentos, é que proponho algumas questões 

em relação a abordagem dos conteúdos Noção de função e Função Polinomial do 

1º grau nos livros didáticos e nos documentos oficiais (PCN+ 2002, PCNEM, 

1999).  

 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Assim, diante dos vários aspectos já apresentados, esta pesquisa tem 

como propósito responder às seguintes questões: 
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• De que formas são abordadas as noções de função, e função 

polinomial de 1º grau nos livros didáticos do Ensino Médio? 

• Os livros didáticos de Matemática do Ensino Médio, em relação à 

função, estão propondo atividades que possibilitem explorar as 

estratégias, de resolução de problemas e investigação? 

• A forma que os livros didáticos abordam as noções de função e função 

polinomial do 1º grau, vai ao encontro das recomendações propostas 

nos PCN+ e PCNEM?  
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CAPÍTULO I 
 

 

1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo será apresentada uma síntese das recomendações dos 

seguintes documentos oficiais: PCNEM (1999), PCN+ (2002), Orientações 

Curriculares (2008); também será realizada a revisão bibliográfica, focando o 

tema função na Educação Básica e o referencial teórico Ponte (2003), “Investigar, 

Ensinar e Aprender”. 

 

 

1.1  Recomendações Apresentadas nos Documentos Oficiais 

 

Este item teve o propósito de verificar os textos oficiais, Orientações 

Curriculares (2008), PCN+ (2002) Ensino Médio (Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais,) e os PCNEM (1999) 

apresentando o papel dos documentos oficiais no processo da escola. Segundo 

as Orientações Curriculares, de 2008, para o Ensino Médio, o objetivo é contribuir 

No diálogo entre professor e escola sobre a prática docente. Dessa maneira, o 

desafio de oferecer uma educação básica de qualidade para inserção do aluno, o 

desenvolvimento do país e a consolidação da cidadania é tarefa de todos 

(BRASIL, 2008, p. 5). 
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Para os PCNEM (1999), no intuito de reformar e compor o Ensino Médio, o 

documento tem um duplo papel de difundir os princípios da reforma curricular e 

orientar o professor, na busca de novas abordagens e metodologias. (BRASIL, 

1999, p. 13).  

 

 

1.1.1  Recomendações dos PCNEM para o ensino da Matemática 

 

Conforme os PCNEM (1999), a Matemática no Ensino Médio tem um valor 

formativo que ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, e 

desempenha também um papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve 

para a vida cotidiana e a muitas tarefas específicas em quase todas as atividades 

humanas. Ainda, encontramos no documento que a Matemática no Ensino Médio 

não possui apenas caráter formativo ou instrumental, mas também deve ser vista 

como ciência, com suas características estruturais e específicas. 

Nos PCNEM, é destacado que o ensino da Matemática pode contribuir 

para que os alunos desenvolvam habilidades relacionadas à representação, 

compreensão, comunicação, investigação à contextualização sociocultural e 

saibam apreciar a importância da Matemática no desenvolvimento científico e 

tecnológico, e que o aluno deve perceber a Matemática como um sistema de 

códigos e regras que a tornam uma linguagem de comunicação de idéias e 

permitem modelar a realidade e interpretá-la. Cabe a ela apresentar ao aluno o 

conhecimento de novas informações e instrumentos necessários para que seja 

possível que ele continue estudando. 

Ainda, segundo os PCNEM (1999), é preciso uma rápida reflexão sobre a 

Matemática e a tecnologia, cujo instrumento mais relevante é o computador, o 

que exigirá um redirecionamento sob uma perspectiva curricular que favoreça o 

desenvolvimento de habilidades e procedimentos, com os quais o indivíduo possa 

se reconhecer e orientar-se nesse mundo do conhecimento em constante 

movimento. 

Assim, as funções da Matemática e a presença da tecnologia permitem que 

afirmemos que aprender Matemática no Ensino Médio deve ser mais do que 
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memorizar resultados dessa ciência e que a aquisição do conhecimento 

matemático deve estar vinculada ao domínio de saber fazer Matemática e de um 

saber pensar matemático. 

Merecem também atenção os objetivos do ensino de Matemática no Ensino 

Médio, segundo os PCNEM, que devem levar o educando: (Brasil, 1999). 

� compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas 
que permitam a ele desenvolver estudos posteriores e adquirir uma 
formação científica geral; 

� aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, 
utilizando-os na interpretação da ciência, na atividade tecnológica e 
nas atividades cotidianas; 

� analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, 
utilizando ferramentas matemáticas para formar uma opinião própria 
que lhe permita expressar-se criticamente sobre problemas da 
Matemática, das outras áreas do conhecimento e da atualidade; 

� desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, 
de comunicação, bem como o espírito crítico e criativo; 

� utilizar com confiança procedimentos de resolução de problemas para 
desenvolver a compreensão dos conceitos matemáticos; 

� expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e 
valorizar a precisão da linguagem e as demonstrações em 
Matemática; 

� estabelecer conexões entre diferentes temas matemáticos e entre 
esses temas e o conhecimento de outras áreas do currículo; 

� reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito, 
relacionando procedimento associados às diferentes representações; 

� Promover a realização pessoal mediante o sentimento de segurança 
em relação às suas capacidades matemáticas, o desenvolvimento de 
atitudes de autonomia e cooperação. (BRASIL, 1999, p. 254).  

 

Conforme os PCNEM (2002) e os PCN+ (2002) podemos destacar que o 

ensino da Matemática pode contribuir, para que os alunos possam desenvolver 

habilidades relacionadas à representação, compreensão, comunicação, 

investigação e, à contextualização sociocultural. (BRASIL, 2008, p. 69). 
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1.1.2  PCN+ (2002) Ensino Médio (Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais) 

 

Neste item, trataremos das recomendações dos documentos oficiais. São 

eles: PCN+ Ensino Médio (Orientações Educacionais Complementares Nacionais, 

2002), Orientações Curriculares para o Ensino Médio, de 2008.  

Sendo assim, podemos extrair dos documentos a visão desejada do ensino 

da Matemática seu enfoque: 

Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e 
relacionada a outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de 
competências e habilidades que são essencialmente formadoras, à 
medida que instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno, 
capacitando-o para compreender e interpretar situações, para se 
apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar 
conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para muitas outras 
ações necessárias á sua formação. (BRASIL, 2002, p. 111). 

 

Podemos exemplificar a necessidade do desenvolvimento de competências 

e habilidades em Matemática, analisando o processo envolvido na resolução de 

qualquer situação-problema. Nesta etapa do Ensino Médio (1º ano), além da 

leitura e dos conhecimentos específicos de Matemática, as situações propostas 

envolvem também: o domínio dos códigos e nomenclatura da linguagem 

matemática, compreensão e interpretação de desenhos e gráficos e a relação 

destes com a linguagem discursiva. O aluno precisa, ainda, analisar e 

compreender a situação por inteiro, decidir sobre a melhor estratégia para 

resolvê-la, tomar decisões, argumentar, expressar-se e fazer registros. 

A resolução de problemas é peça central para o ensino de Matemática, 
pois o pensar e o fazer se mobilizam e se desenvolvem quando o 
indivíduo está engajado ativamente no enfrentamento de desafios. Essa 
competência não se desenvolve quando propomos apenas exercícios de 
aplicação dos conceitos e técnicas matemáticas, pois, neste caso, o que 
está em ação é uma simples transposição analógica: o aluno busca na 
memória um exercício semelhante e desenvolve passos análogos aos 
daquela situação, o que não garante que seja capaz de utilizar seus 
conhecimentos em situações diferentes ou mais complexas. (BRASIL, 
2002, p. 112). 

 

Na leitura desses documentos, percebemos que conforme vamos nos 

integrando numa sociedade globalizada, é importante que a educação volte-se ao 
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desenvolvimento da criatividade e de outras capacidades pessoais, permitindo 

aos alunos usá-las adequadamente no momento oportuno. 

 

 

1.1.3 Propostas de Metodologia de ensino apresentadas, conforme as 

Orientações Curriculares 

 

Segundo as Orientações Curriculares (BRASIL, 2008), falar de ensino e 

aprendizagem implica a compreensão de certas relações entre alguém que 

ensina e alguém que aprende e o objeto de estudo – no caso, o saber 

matemático. Na tríade professor→aluno →saber, tem-se presente a subjetividade 

do professor e dos alunos e destacam-se duas concepções e alguns conceitos, 

tais como contrato didático, contrato pedagógico, transposição didática, 

contextualização que explicam alguns fenômenos que fazem parte da situação 

didática4. 

O documento citado destaca duas correntes, sendo a primeira corrente, 

historicamente mais presente nas salas de aula de Matemática identifica, o ensino 

como transmissão de conhecimento, e a aprendizagem, como mera recepção de 

conteúdos. Nessa concepção, aprendizagem é apenas acúmulo de 

conhecimentos, e o ensino baseia-se essencialmente na “verbalização”. 

Já a segunda corrente, ainda pouco explorada, parte do princípio de que a 

aprendizagem se realiza pela construção dos conceitos pelo próprio aluno, 

quando é colocado em situação de resolução de problemas. Essa ideia tem como 

premissa que a aprendizagem realiza-se quando o aluno, ao confrontar suas 

concepções, constrói os conceitos pretendidos pelo professor. Dessa forma, ao 

professor caberia o papel de mediador, gerador de situações, e ao aluno o de 

construtor de seu próprio conhecimento matemático. 

Ainda que nos documentos a primeira concepção dê origem ao padrão de 

ensino; Na segunda concepção, tem-se o caminho inverso, ou seja, a 

aprendizagem de um novo conceito matemático dá-se pela apresentação de uma 

_____________ 

4

 Uma situação didática pode ser compreendida como o estabelecimento de relações entre um professor, alunos e um 

certo objeto de conhecimento, em que aparece, de forma explícita, a intenção desse professor em fazer com que os 

alunos se apropriem-se daquele objeto de conhecimento. 
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situação-problema ao aluno, ficando o conceito como última etapa. Nesse caso, a 

construção do conhecimento matemático e a resolução do problema caberiam ao 

aluno e o professor atuaria como mediador e orientador. 

No documento, quando ao contrato pedagógico, este se diferencia do 

didático, pois, baseia-se essencialmente na relação professor-aluno e suas 

cláusulas são na maioria “explicitáveis”. No geral, são negociadas entre as partes, 

e se mantém relativamente estáveis no tempo. Nesse contrato, fica determinado o 

papel de cada um, não existem articulações com o saber objeto do ensino e 

aprendizagem. 

A ruptura desses contratos de forma unilateral provoca efeitos diferentes. 

No pedagógico, aparecem mudanças de conflitos no que foi estabelecido entre as 

partes (professor e alunos). No caso do didático, a ruptura unilateral pode levar à 

criação de verdadeiros obstáculos à aprendizagem. 

Ancoradas nas concepções de aprendizagem e fortemente articuladas com 

o conceito de contrato didático, surge a transposição didática externa e interna 

que. A seguir, iremos escrever as principais idéias discutidas nas Orientações 

Curriculares (2008). 

A primeira, atua de certa forma em uma esfera exterior à escola (mas 

sempre como resposta às suas demandas), o produto dessa transposição externa 

materializa-se, em sua maior parte pelos livros didáticos e Orientações 

Curriculares. 

A transposição didática interna apresenta-se no interior da escola e, mais 

particularmente, em cada uma de nossas salas de aula. É o momento em que 

cada professor transforma os conteúdos em conhecimentos a serem efetivamente 

ensinados e que vão determinar, de certa maneira, a qualidade da aprendizagem 

dos alunos. 

O conceito de transposição didática também aparece intimamente ligado à 

ideia de contextualização/descontextualização, pois que o aluno constrói 

conhecimento com significado, seja na escola ou no exercício de sua plena 

cidadania. A contextualização não é uma forma de ilustrar o enunciado de um 

problema, mas de dar sentido ao conhecimento matemático na escola. A 
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contextualização pode ser feita por meio da resolução de problemas, mas aqui é 

preciso estar atento aos problemas “fechados”. 

Com o desenvolvimento dos novos paradigmas educacionais, 

especialmente sob a concepção socioconstrutivista, e diante das limitações dos 

problemas “fechados”, surgem as propostas de “problema aberto” e de “situação-

problema”. O problema do tipo “aberto” procura levar o aluno à aquisição de 

procedimentos para resolução de problemas. 

O “problema aberto” visa a levar o aluno a certa postura em relação ao 

conhecimento matemático, “a situação-problema” apresenta um objetivo distinto, 

porque leva o aluno à construção de um novo conhecimento matemático. 

Podemos caracterizar uma situação-problema como, geradora de um problema 

cujo conceito, necessário à sua resolução é aquele que queremos que o aluno 

construa. 

A modelagem matemática percebida como estratégia de ensino apresenta 

fortes conexões com a ideia de resolução de problemas e pode ser entendida, 

como a habilidade de transformar problemas da realidade em problemas 

matemáticos e resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo 

real. 

Articulada com a idéia de modelagem matemática, tem-se a alternativa de 

trabalho com projetos. Adotar a metodologia do trabalho com projetos pode 

possibilitar aos professores colocar em ação aulas investigativas, que permitem 

aos alunos o rompimento do estudo, baseado em um currículo linear, tendo a 

chance de ampliar seu raciocínio, rever suas concepções, superar suas 

dificuldades e perceber a Matemática como uma construção sócio-histórica, 

impregnada de valores que influenciam a vida humana. 

Na sala de aula, o uso da História da Matemática é um elemento 

importante no processo de atribuição de significados aos conceitos matemáticos, 

pode também contribuir, para que o próprio professor compreenda algumas 

dificuldades dos alunos, que, de certa maneira, podem refletir nas dificuldades 

presentes também na construção do conhecimento matemático.  
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Outra questão importante refere-se ao papel do livro didático nas salas de 

aula de Matemática. Há algum tempo, o livro didático vem assimilando o papel de 

única referência sobre o saber a ser ensinado. É importante, pois, que o livro de 

Matemática seja visto como um substituto das orientações curriculares, mas, 

como um recurso a mais. 

De forma geral, as diferentes metodologias discutidas nas orientações 

curriculares destacam-se sob duas concepções, uma a respeito de processo de 

ensino e aprendizagem de Matemática que identifica o ensino com a transmissão 

de conhecimento e a aprendizagem com a recepção de conteúdos. A outra com a 

introdução de alguns conceitos, tais como: contrato didático, contrato pedagógico, 

transposição didática e a contextualização, que transfere ao aluno em grande 

parte a responsabilidade pela sua própria aprendizagem, na medida que o coloca, 

como ator principal, cabendo a ele a construção de seu próprio conhecimento.  

 

 

1.2  Pesquisas sobre: Função na Educação Básica 

 

Com o objetivo de refletir sob as mais diversas formas de ensinar e 

aprender Matemática, a seguir, destacaremos trabalhos que reúnem alguns 

autores abordando estratégias que ressaltam determinadas práticas a respeito da 

função desenvolvida pelo professor. 

Assim, neste trabalho, a revisão bibliográfica é referente à pesquisa sobre 

a função polinomial de 1º e 2º graus na Educação Básica, em específico, no 1º 

ano do Ensino Médio. Desse modo, destacaremos alguns trabalhos pesquisados. 

O trabalho desenvolvido por Rodrigues (2007) destaca a utilização das 

narrativas, como objeto de integração para ensinar e aprender o conceito de 

função por meio de investigações matemáticas, assim, construir aulas mais 

dinâmicas, podendo utilizar aspectos, argumentativos e comunicativos em sala de 

aula. Tendo em vista esses aspectos buscou-se responder a seguinte questão de 

investigação: “Quais são as possibilidades didático-pedagógicas das narrativas no 

conceito de funções”? É investigar e ressaltar as possibilidades didático-

pedagógicas das narrativas no processo e ensinar a aprender. Sua metodologia 
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foi qualificada como qualitativa interpretativa que utiliza as narrativas como objeto 

de estudo, além de propor que as narrativas são histórias de aprendizagem dos 

alunos por meio dos seus processos vividos e de suas experiências. 

Segundo Rodrigues (2007) esta pesquisa foi embasada em Ponte (2003) 

sobre as Investigações Matemáticas e Abrantes et al (1999) apud Ponte, com 

tarefas de natureza exploratório-investigativas, envolvendo o tema funções. 

Sendo assim foi evidenciado indícios de uma cultura diferenciada, que valoriza 

aspectos argumentativos e comunicativos em sala de aula. Esses aspectos se se 

apresentam como potencialidades didático-pedagógicas das narrativas no 

processo de ensinar e aprender funções, ou seja, construir na Matemática aulas 

mais dinâmicas. 

Silva (2007) mostra outro aspecto que tem por objetivo analisar a 

realização de tarefas exploratório-investigativas atribuídas a alunos do primeiro 

ano do Ensino Médio, sobre os conteúdos de Álgebra. Teoricamente esta 

pesquisa está fundamentada em vários autores que discutem tanto as 

características como a importância de se trabalhar com tarefas exploratório-

investigativas, como Ponte e Fiorentini. 

Além disso, considero importante minha experiência adquirida como 

professor, quando trabalhei com a Álgebra e alguns textos lidos sobre o ensino da 

Álgebra que me permitiram maior aproximação com esse tema que me levaram a 

investigar as seguintes questões que orientam o estudo realizado 

Quais as dinâmicas, as interações, as dificuldades e os resultados 

encontrados em uma situação de investigação em sala de aula onde essa 

experiência ainda não era vivenciada, tanto por parte dos alunos como por parte 

do professor? Em que medida as tarefas exploratório-investigativas contribui para 

o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos? 

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa e é sobre a própria prática 

do professor.  

Como resultado, observa-se que os alunos tornaram-se mais autônomos 

na busca da solução de tarefas atribuídas, porém, no decorrer do estudo há de se 

notar o lado negativo, a pouca disponibilidade de tempo para se cumprir, 
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concomitantemente, o plano de ensino, as atividades, como as tarefas 

exploratório-investigativas que visam a despertar no aluno o pensamento lógico. 

Merece também atenção, a pesquisa feita por Kfouri (2008), que teve por 

objetivo orientar e capacitar professores de Matemática do Ensino Médio e 

Fundamental e áreas afins, comprometidos com a Educação e demais 

profissionais interessados no tema. 

Como embasamento teórico Kfouri (2008) buscou inúmeros autores, dentre 

eles, Beatriz D’Ambrosio, Biembengut & Hein (2003) cada qual com suas 

definições sobre a Modelagem. Desta forma, foi executado um minicurso, 

destinado a professores do Ensino Médio e Fundamental, com o intuito de 

influenciar na prática docente, além de divulgar, esclarecer e mostrar, o que seja 

o ensino de Matemática por meio da Modelagem e suas idéias inovadoras e criar 

outro ambiente de aprendizagem. Assim, foi elaborada a seguinte questão de 

pesquisa. Quais contribuições um mini-curso de Modelagem Matemática, 

destinado a docentes, poderá trazer para aperfeiçoá-los e melhorar o ensino da 

Matemática? 

Como resultado, Kfouri encontrou obstáculos para propor atividades e 

muitas dificuldades para trabalhar, pelas exigências do currículo escolar, mas, 

com pouco de paciência o autor foi mostrando aos professores o que era a 

Modelagem Matemática e como poderiam trabalhar no Ensino Médio. 

Silva (2007) realizou um trabalho sobre os livros didáticos de Matemática 

da Educação Básica, na qual procura investigar como esses livros abordam a 

noção de função considerando os diferentes registros de representação da teoria 

de Duval. 

Sendo assim sua primeira questão relaciona: Qual é a abordagem de 

função adotada atualmente nos livros didáticos de Matemática na Educação 

Básica? Constatou-se que a maioria dos livros analisados adota como ponto de 

partida para a construção o conceito de função a exploração da relação de 

dependência entre grandeza por meio da resolução de problemas. No entanto, 

ainda existe certa preocupação de alguns autores com o conceito formal de 

função, como um caso particular de relação. 
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A segunda questão de pesquisa: Na construção de gráficos, os detalhes 

sobre a passagem do discreto ao contínuo são explicitados satisfatoriamente? 

Na maioria dos livros analisados constatamos que a relação discreto-

contínuo não é explicitada satisfatoriamente. Observou-se também que em 

grande parte dos livros, a conversão entre os registros de gráfico e algébrico não 

ocorre nos dois sentidos, e que as variáveis visuais pertinentes geralmente não 

são levadas em conta, no esboço do gráfico. 

Para a maioria dos livros analisados o ponto de partida na construção do 

conceito é, a exploração da relação de dependência entre a grandeza por meio da 

resolução de problemas. No entanto, alguns autores admitem preocupação em 

relação ao conceito formal de função. 

A construção de gráficos e a relação discreto-contínua não são 

satisfatoriamente explicadas. Neste trabalho os termos discreto e contínuo em 

referência, às grandezas são objeto de contagem, ou para nos referirmos às 

funções o domínio é formado por um conjunto de números discretos e as funções 

possuem domínio real, respectivamente. 

Convém salientar que o livro didático, não é um conjunto de regras a serem 

seguidas, está longe de ser um documento final, é um “meio do caminho”, 

subsidiando o professor, não só como apoio para suas reflexões, mas também, 

apontando algumas sugestões que possam auxiliá-lo a pesquisar e criar seus 

próprios caminhos. 

De maneira geral, os diferentes estudos analisados discutem o 

desenvolvimento de estratégias favoráveis ao professor de Matemática para 

ajudar seus alunos na construção do conhecimento, buscando ampliar a 

discussão mostrando de que forma os livros didáticos abordam o conceito. 

 

 

1.3  Investigar, Ensinar e Aprender: uma visão de Ponte 

 

Nesta seção, vamos escrever sobre a fundamentação teórica que 

utilizamos para análise das atividades na expectativa de responder às questões 

de pesquisa propostas nesta investigação. 
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Ao abordar o tema investigar e ensinar, Ponte5 (2003) afirma que 

tradicionalmente ensino e investigação são atividades diferentes, e investigar 

pressupõe a descoberta, o professor noutro contexto, noutro tempo ensina o que 

foi descoberto aos alunos. Para ele essa dicotomia entre os termos tem sido 

questionada, visto que há uma separação incontornável entre investigar e 

aprender. O autor explica essa relação afirmando, quem investiga quer aprender 

e quem aprende, tem interesse em investigar; portanto, é necessário 

compreender o modo que se interliga a investigação e a aprendizagem no 

processo ensino e aprendizagem da Matemática e na atividade do professor. 

Ponte (2003) salienta que o processo de investigar pode assumir diferentes 

significados, e na sociedade moderna são muitas as comunidades acadêmicas 

que reivindicam para si um estatuto especial julgando-se investigadoras. O autor 

ainda complementa que essa ação gera alguns mitos, tais como: 

Investigar é uma atividade transcendente que envolve o uso de 
metodologias sofisticadas, requer recursos especiais preparada 
previamente.  

Investigar, atividade reservada a um grupo especial de pessoas, os 
“investigadores profissionais”.  

Investigar e ensinar são duas atividades contraditórias, que não se 
conseguem fazer em simultâneo sem comprometer a qualidade de uma 
ou outra. (PONTE, 2003, p. 1) 

 

Conforme cita Ponte, a investigação do contato com alunos é um desafio 

porque muitas vezes, obriga a repensar os problemas. Um exemplo de professor 

e investigador diz respeito a Lobachevisky que investigou a existência de 

geometrias não euclidianas. Algo de semelhante também ocorreu com o químico 

Mendeliev que construiu a tabela periódica.  

Na realidade existem muitos significados para o termo aprender e várias 

visões de como se aprende. Para alguns pesquisadores, aprender é adquirir 

conhecimentos. Já para outros, a aprendizagem é um fenômeno natural a todo 

ser humano. Segundo Ponte, o que está em causa na aprendizagem escolar da 

Matemática é que precisa haver um conjunto de competências e capacidades que 

envolvam não só conhecimentos específicos e domínio de processos, mas 

_____________ 

5

 PONTE, J. P. (2003). Investigar, Ensinar e Aprender, Lisboa, Portugal. Actas do ProfMat 2003 (CD-ROM, pp. 25-39) 
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também a capacidade de raciocínio e que haja um desenvolvimento integrado e 

harmonioso, resolvendo problemas, empregando ideias e conceitos matemáticos 

para lidar com situações diversas de modo crítico e reflexivo.   

Finalmente, existem muitos significados do que é ensinar e do que é ser 

professor. Ensinar é algo mais complexo do que apenas “debitar” a matéria, e a 

função fundamental do professor é a promoção da aprendizagem de seus alunos.  

Para Ponte a Matemática tem as suas tarefas características e depende 

muito de como são apresentadas pelo professor. A mais conhecida é o 

“exercício”, apesar de existirem outros tipos: os problemas e as investigações e 

também tarefas de modelação e projetos. Na perspectiva de Ponte, uma tarefa 

tem quatro dimensões básicas: seu grau de dificuldade, sua estrutura, seu 

contexto referencial e o tempo para sua resolução. 

Conjugando as duas primeiras dimensões, obtemos quatro tipos básicos de 

tarefa, que podem ser visualizados na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Os diversos tipos de tarefas, em termos do grau de dificuldade e de abertura. 

Fonte – Ponte (2003, p. 5) 
 

Os exercícios são tarefas sem grande dificuldade e estrutura fechada 
(2ºquadrante); 

Problemas são tarefas fechadas, mas com elevada dificuldade 
(3ºquadrante); 

Investigações grau de dificuldade elevado, mas uma estrutura aberta 
(4ºquadrante); 

Finalmente, as tarefas de exploração são fáceis e com estrutura aberta 
(1º quadrante) (p. 5) 

 

Todas são chamadas de investigações, pois, muitas vezes, não se 

distingue entre tarefas de investigação e exploração, para um grupo de alunos, é 
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difícil saber o grau de dificuldades. Sendo assim é preferível termos uma 

designação para as tarefas abertas mais fáceis e outra, às mais difíceis. 

Um projeto com um caráter relativamente prolongado, não é senão uma 

tarefa de investigação. Esta pode demorar mais ou menos tempo, tanto um 

projeto como uma investigação têm um grau de dificuldade considerável. Deste 

modo, a dimensão tempo ajuda essencialmente a distinguir entre os projetos e 

outros tipos de tarefas. Outra dimensão referida diz respeito ao contexto 

referencial – tarefa sendo contextualizada em uma “situação real” ou formulada 

em termos puramente matemáticos. 

Na perspectiva de Ponte (2003), Skovsmose (2000) indicou um terceiro tipo 

de situação chamada “semi-reais”, que na prática são tarefas abstratas. No 

ensino de, existem Matemática vários tipos de tarefas formuladas em situações 

reais e semi-reais: exercícios e problemas de aplicação e tarefas de modelação. 

São de casos particulares de exercícios, problemas e tarefas de exploração e 

investigação, dependendo de seu grau de dificuldade e estrutura, devem variar 

quando são impostas pelo professor. 

Para Ponte (2003) o “Projeto Matemática para todos” desenvolveu a tarefa: 

Propriedades Verdadeiras e Falsas, conforme descreve Segurado (2002, apud 

Ponte 2003). 

Analisando esta tarefa podemos classificá-la como exploração, sendo 

estruturada de modo variável. Outro aspecto interessante é que as questões 

propostas têm o mais possível a ver com o programa oficial: – potência e 

operações com potências, ou seja, cálculo aritmético puro e duro. Nota-se que, 

além de exercícios repetitivos pode-se fazer muito trabalho exploratório e 

investigativo. 

Em seu relato, Segurado referiu-se aos grupos de alunos (do 6º ano) que 

começaram a trabalhar sem dificuldades e no decorrer das tarefas, foram além do 

que era pedido no enunciado, mostraram-se criativos e empreenderam a 

exploração de novos caminhos.  
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O diálogo aluno e professor é um dos momentos mais importantes para a 

institucionalização das aprendizagens. 

O êxito para este tipo de trabalho é o modo como o professor responde às 

dúvidas, dando aos alunos atenção e encorajamento sem lhes dar diretamente a 

resposta, e o modo como se formulam as questões, envolvendo a classe toda e 

colocando os alunos a argumentar uns com os outros. 

Ponte (2003) analisa do estudo proposto por Souza que teve como ponto 

de partida o estudo das características dos alunos do 6º ano. 

O trabalho desenvolveu-se em quatro grandes etapas: (I) Preparação das 

questões de investigação; (II) Coleta de dados; (III) Tratamento dos dados; (IV) e 

Elaboração de relatórios sobre os dados. 

Esta tarefa mostra como uma investigação formulada em termos de 

questões da realidade dos alunos pode servir como ponto de partida, não só para 

o desenvolvimento das competências de investigação, mas também para a 

aprendizagem de novos conceitos matemáticos. 

Outro exemplo que Ponte cita é o projeto dos fractais, descrito no artigo de 

Pires, que foi proposto por diversas professoras a alunos do 11º ano, (equivalente 

ao 2º ano do Ensino Médio) que foram divididos em subgrupos e cada qual 

estudou um aspecto particular, durante cerca de dois meses. Muitos deles não 

entenderam durante algum tempo, mas aos poucos as coisas foram clareando e 

tudo se encaminhou. Alguns fizeram trabalhos pouco criativos, outros 

investigações aprofundadas. 

Ponte afirma que, de acordo com o balanço realizado por Pires, constatou-

se que, apesar das diferenças entre os grupos, a contribuição para o 

desenvolvimento das capacidades, atitudes e conhecimento foi marcante.  

Na sua perspectiva, o projeto desempenha papel único no currículo pelo 

“grau de liberdade e autonomia que, naturalmente, se associam a seu caráter 

prolongado e dividido em fases”. (2002 apud Ponte 2003, p. 151). 

 

 



 37

Para que haja um desempenho pleno dentro da sala de aula, é preciso que 

os alunos assumam as tarefas de exploração e investigação. Segundo Ponte 

(2003) o interesse dessas tarefas é, por vezes, desvalorizado pela falta de 

empenho dos alunos, pela dificuldade de como investigar e pela falta de 

conhecimento de alguns conceitos. No entanto, por mais modesto que seja o 

professor pode lançar atividades desafiadoras, significativas e concretas, pois os 

alunos são capazes de aprender e a função do professor é ensinar.  

Não há dúvida de que aluno e professor são personagens diferentes, mas  

sua atividade pode ter muitos pontos de contato. São vários os matemáticos que 

o dizem, como o francês Hadamard (1945, apud Ponte 2003): 

Entre o trabalho do aluno que tenta resolver um problema de geometria 

ou de álgebra e o trabalho de criação, pode-se dizer que existe apenas 

uma diferença de grau, de nível, tendo ambos os trabalhos uma natureza 

semelhante (Hadamard (1945, apud PONTE, 2003, p. 104):  

 

Sendo assim, no trabalho realizado por Segurado (2002 apud Ponte, 2003), 

que assumiu o papel de professora e investigadora e contou com o suporte de um 

dos grupos de trabalho do Projeto MPT6. No que diz respeito à capacidade de 

investigar de seus alunos, notou uma evolução significativa em seu desempenho. 

No início, mostravam grande dependência e limitava-se a responder perguntas 

formuladas. No final, já estavam bastante independentes, manifestando 

criatividade, formulando novas questões e desenvolvendo a capacidade de 

realizar investigações matemáticas, bem como comunicar e argumentar 

matematicamente. Observou-se também, que os alunos revelaram capacidade de 

usar conceitos como potências, frações, números primos, divisores e múltiplos e 

isto passou a ser para eles uma novidade quando se tornaram úteis na realização 

desta investigação. 

Particularmente Segurado (2002 apud Ponte 2003, p. 72) destaca uma 

nova visão que desenvolveu a respeito de alguns alunos que apresentavam 

teoricamente resultados insatisfatórios, o fato de lhes ser permitido observar e 

descobrir relações entre os números, sem que para isto necessitem de uma 

_____________ 

6

 MPT – Projeto Matemática para Todos – Este projeto decorreu de 1995 a 1999 e a sua atividade está documentada em 

publicações como Abrantes, Leal e Ponte (1996), Abrantes, Ponte, Fonseca e Brunheira (1999) e Ponte, Oliveira, 

Cunha e Segurado (1998). 
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grande bagagem matemática. Desse modo, obtiveram resultados satisfatórios de 

desempenho nesse tipo de tarefa. 

Ponte faz referência também a um trabalho realizado por Souza que 

formou um par pedagógico com Irene Segurado, pois não tinha alunos a seu 

cargo, assim, a responsabilidade foi partilhada pelas duas. 

Para este tipo de trabalho, Souza (2002 apud Ponte 2003) aponta 

vantagens: os alunos tiveram mais apoio, esperavam menos para esclarecer 

dúvidas, as professoras passaram mais tempo na sala e deram mais atenção a 

cada grupo. Desse modo, o trabalho em colaboração proporcionou melhor 

compreensão por parte dos alunos e permitiu ajustes e adaptações sempre que 

necessário. 

Souza aponta ainda que trabalhar em colaboração com Irene Segurado foi 

vantajoso pelo fato da presença de um elemento estranho na sala de aula o que 

possibilitou um contato mais estreito com os alunos. 

Houve um paralelismo estabelecido por esta professora mediante sua 

experiência e a dos alunos. Tanto a professora como os alunos sentiram 

dificuldades para formular as investigações e pediram, ajuda, também, ambos 

também sentiram dificuldades na escrita das questões, bem como na elaboração 

do relatório final e da carta para o ET. Tal como Souza os alunos também 

sentiram um processo evolutivo enquanto investigaram, mas não se tornaram 

investigadores. Assim, este tipo de experiência pode contribuir, para que os 

alunos se se tornem mais reflexivos e mais competentes na procura de soluções 

a seus problemas, quer como estudantes quer mais tarde como cidadãos 

(SOUZA, 2002 apud PONTE 2003, p. 96). 

Sendo assim no trabalho realizado por Pires (2002 apud Ponte 2003) e 

mais quatro professoras que lecionavam para turmas de 11º ano (correspondente 

ao 2º ano do Ensino Médio), estes funcionaram como subgrupo setorial. A 

concepção geral do trabalho foi feita por Manuela e o desenvolvimento das 

atividades com os alunos e a reflexão sobre o que ia se passando foi assegurado 

pelo grupo de professoras em uma reunião semanal. A análise dos dados era 

feita essencialmente por Manuela, mas com níveis de responsabilidades 
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diferentes, todas as participantes assumiram os papéis de professoras 

investigadoras. 

As professoras, apesar de se conhecerem, nunca tinham realizado um 

trabalho juntas e constataram visões e conhecimentos diferentes, verificaram que 

nem sempre os vários tipos de tarefas são nítidos e que o modo como são 

exploradas na sala de aula é extremamente importante. Apontam ainda que: para 

a aprendizagem ser profunda, é necessário propor aos alunos de forma 

equilibrada tarefas cujas características se complementem, sendo possível uma 

aprendizagem mais rica e estimulante. 

Em seu artigo, Pires sublinha que os conceitos e ferramentas já 

trabalhados pelos alunos devem ser novamente experimentados, de preferência 

em novos contextos e conclui: “Para todos é necessário propor tarefas 

desafiantes, ao mesmo tempo em que se dá tempo para consolidar 

conhecimentos” (2002 apud Ponte 2003, p. 153). 

Os artigos citados por Ponte foram desenvolvidos no quadro do grupo de 

estudos do GTI7 “O professor como investigador”. Este é um bom exemplo do que 

pode fazer um grupo de trabalho colaborativo. 

A investigação sobre sua própria prática não diz respeito apenas a 

professores, mas interessa igualmente a muitos profissionais e contribui para o 

desenvolvimento profissional e ao aperfeiçoamento dos participantes trazendo 

novos elementos ao conhecimento e a cultura geral da sociedade. 

Quando várias pessoas trabalham em conjunto, surgem mais idéias, mais 

energia, mais força para ultrapassar obstáculos. Para tanto, é necessário que os 

envolvidos adaptem-se uns aos outros, criando um conjunto eficiente de trabalho. 

A colaboração pode envolver atores educativos diversos como: 

educadores, matemáticos, psicólogos, sociólogos, animadores culturais e também 

um conjunto de professores de diferentes níveis de ensino do 1º, 2º e 3º ciclos do 

Ensino Básico ou do Secundário, de escolas superiores de educação e de 

universidades. O trabalho como o do grupo de estudos do GTI, dificilmente 

poderia ter sido feito sem esta diversidade de participantes.  

_____________ 

7

 GTI – Grupo de Trabalho Investigativo. 
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O maior obstáculo causado à afirmação de uma cultura investigativa nos 

professores é a velha oposição entre teoria e prática. A teoria e a prática são 

condições fundamentais para compreensão dos problemas e um passo essencial 

para a sua resolução. Isso se consegue muito melhor no plano coletivo, e aí está 

mais uma razão para chamar a atenção para o nível coletivo de atuação 

profissional do professor. 

Na visão de Ponte, a afirmação da investigação e da reflexão sobre a 

prática depende de duas instâncias fundamentais: (I) Uma instância de apoio à 

realização de projetos envolvendo toda a comunidade escolar; (II) Uma instância 

de apoio à divulgação dos resultados e de todas as ações desenvolvidas. 

Na verdade, muitos passos ainda precisam ser dados, para que se afirme 

uma verdadeira cultura de investigação e que não seja ser encarada como uma 

transposição do que se passa em outras comunidades acadêmicas. É preciso 

equacionar-se no quadro da afirmação de uma nova profissionalidade docente. 

Hoje debate-se muito se o professor é um autêntico profissional ou um 

semi-profissional. A imagem do professor hoje está mais perto de ser um 

funcionário público do que a imagem do profissional. A docência está longe de 

poder constituir uma profissão liberal, no sentido clássico do termo. Segundo 

Perrenoud (1993) a profissão docente, embora de bastante antiga, continua em 

construção. 

Na visão de Ponte, esta nova profissionalidade terá de passar por dois 

elementos essenciais, como sublinhados por Isabel Alarcão (1997):  

(I) a conscientização pelos professores da especificidade de seu 
conhecimento profissional;  

(II) a afirmação de uma ética renovada, em que o professor deixa de se 
assumir como um agente cultural e político do Estado para ser um 
agente cultural e político da sociedade. 

 

Para concluir, Ponte defende a ideia de que pode haver uma ligação entre 

ensinar, aprender e investigar, assim, apresentou uma síntese de alguns 

exemplos, nos quais alunos fizeram explorações e investigações matemáticas na 

sala de aula. O autor citado apresentou várias experiências nos quais professores 

investigaram suas próprias práticas e daí a importância da dimensão colaborativa.  
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Ponte argumenta que se baseou na investigação como uma atividade natural à 

espécie humana em contraponto com uma perspectiva elitista e restritiva que 

reserva esta atividade aos “Investigadores profissionais”. 

A investigação requer uma racionalidade muito diferente da simples 

opinião. Pressupõe reflexão, debate e crítica aprofundada pela comunidade dos 

pares, requerendo assim que as ideias sejam apresentadas de forma 

suficientemente detalhada e rigorosa para poderem ser compreendidas e 

debatidas. 

Investigar não resulta de se conhecer e aplicar técnicas de recolha de 

dados, sejam questionários ou entrevistas, e de fazer uma análise estatística de 

conteúdo. Investigar envolve, sobretudo, três atividades: estudar, conversar e 

escrever. Só, desse modo podemos chegar ao fundo das coisas, só, assim 

podemos construir uma cultura marcada pelo profissionalismo e pelo rigor. 

Nem tudo se pode solucionar por meio da investigação, todavia isso não 

invalida a idéia de que se trata de uma poderosa forma de construção do 

conhecimento tanto o aluno como o professor que importa por isso, promover 

nosso ensino e nossa cultura profissional.  

 

 



 42

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

 

2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E CONTEÚDOS NOS 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

Neste capítulo apresentamos, inicialmente, os procedimentos 

metodológicos e, em seguida os conteúdos dos livros didáticos analisados, 

focando as semelhanças e diferenças de abordagens dos conteúdos de Noção de 

Função, e Função Polinomial do 1º grau.  

 

 

2.1  Procedimentos Metodológicos 

 

Os dados analisados na investigação realizada basearam-se em análises 

qualitativas de três, dos dez livros de Matemática aprovados, em 2009, pelo 

PNLEM (Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio) do Ministério da 

Educação e Cultura, quais sejam:  

• Dante, Luis Roberto, Matemática, 1ª Edição, São Paulo: Editora Ática, 
Vol. Único, 2008. 

• Goulart, Márcio Cintra, Matemática no Ensino Médio, 3ª Edição, São 
Paulo: Editora Scipione, 2008.  

• Smole, Kátia Stocco & Diniz, Maria Ignez, Matemática Ensino Médio, 
Vol.1, 1a série, 5ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1ª tiragem 2007. 

 

Especificamente, foram analisados os conteúdos Noção de Função e 

Função Polinomial do 1º grau, conteúdos estes, que segundo os PCN+ (2002):   
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O estudo das funções permite ao aluno adquirir a linguagem algébrica 
como a linguagem das ciências, necessária para expressar a relação 
entre grandezas e modelar situações-problema, construindo modelos 
descritivos de fenômenos e permitindo várias conexões dentro e fora da 
matemática (BRASIL, 2002, p. 121, 1º §). 

 

Apesar de sua importância, os livros didáticos analisados, direcionam o 

ensino desses conteúdos para atividades do tipo básico de tarefas como os 

exercícios, exploração e resolução de problemas. 

Estes livros fazem parte do PNLEM (2009), aprovados pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). Sendo assim, nosso foco está voltado para a 

Matemática da 1º série do Ensino Médio. 

 

 

2.2  Conteúdos Específicos dos Livros Didáticos 

 

Nesta seção, descreveremos os conteúdos envolvendo a noção de função 

e função polinomial de 1º grau, nos livros didáticos de Matemática, aprovados 

pelo PNLEM (2009) da 1ª série do Ensino Médio, visando à identificação do 

processo de elaboração das atividades propostas e se vai ao encontro das 

recomendações dos documentos oficiais. 

 

 

2.2.1  Livro A – Matemática. 1ª série do Ensino Médio. Smole, Kátia 

Stocco, Diniz, Maria Ignez, Matemática Ensino Médio, Vol. 1, 1a 

série, 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1ª tiragem 2007. 

 

Noção de Função 

 

No capítulo intitulado “Relações entre grandezas”, as autoras abordam o 

conteúdo noção de função com base nas propostas de situações de 

aprendizagem que permitem a participação dos alunos. 
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Figura 2. Foto ilustrativa 

Fonte: SMOLE e DINIZ, (2005, p. 75) 
Figura 3. Guia de ruas 

Fonte: SMOLE e DINIZ, (2005, p. 76) 
 

As autoras iniciam apresentando um exemplo para motivar o aluno a 

localizar pontos em um plano, utilizando situações do cotidiano, como por 

exemplo, um guia de ruas, conforme as Figuras 2 e 3, as autoras fazem 

referência à História da Matemática citando pensadores como, o Apolônio de 

Perga e René Descartes, que adotava o  nome em latim de Cartesius, que deu 

nome ao sistema criado por ele e que ficou conhecido como cartesiano. 

 

 
Figura 4. Sistemas de coordenadas cartesianas 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 77). 



 45

Em um segundo momento uma ilustração no sistema de eixos é 

apresentada para, em seguida definir o sistema de coordenadas cartesianas 

ortogonais. As autoras ainda mostram um exemplo que determina a 

correspondência de um sistema de coordenadas cartesianas.  

O livro apresenta a redação em linguagem adequada ao aprendizado e 

apresenta ilustrações de boa qualidade gráfica. 

 

 

2.2.2  Função  

 

No capítulo Função, as autoras iniciam apresentando um gráfico mostrado 

na Figura 5, extraído do jornal a Folha de São Paulo, sobre a participação do 

carro a álcool no mercado nacional entre 1983 a 2001, para, em seguida, 

introduzir o conceito de função com uma relação entre duas grandezas. 

 

 
Figura 5. Gráfico da participação do carro a álcool em relação ao mercado brasileiro 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 81). 
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O gráfico acima representa uma função que relaciona a participação do 

carro a álcool no mercado brasileiro em certo intervalo de tempo. 

A função é um modo especial de relacionar grandezas. Nesse tipo de 

relação, duas grandezas, x e y, se relacionam de tal forma que: 

• x pode assumir qualquer valor em um conjunto A dado; 

• a cada valor de x corresponde um único valor de y em um dado 

conjunto B; 

• os valores que y assumem depende dos valores assumidos por 

x.(SMOLE e DINIZ, 2005, p. 81). 

 

Em seguida, são apresentados cinco exemplos de relações entre 

grandezas, envolvendo situações cotidianas, nas quais o conceito de função está 

ligado à relação de dependência entre duas grandezas, porém, exceto o primeiro 

exemplo em que é apresentado o gráfico, todos os outros são contemplados com 

representações gráficas, algébricas e tabulares.   

 

Exemplo 1 

Gráfico da altura (cm) de uma criança em função da idade (meses). Para 

cada valor de idade da criança, esta associada uma altura. 

 

 
Figura 6. Gráfico de Pediatria e Puericultura 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 82). 
 

Observa-se que as duas linhas contínuas em cor preta correspondem às 

maiores e menores alturas esperadas, para crianças do sexo feminino com 

desenvolvimento normal. 
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Figura 7. Demarcação de pontos no plano cartesiano 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 82). 
 

Neste exemplo podemos observar que o gráfico é demarcado por pontos 

no plano cartesiano, não existe uma linha que una esses pontos, já que o número 

de garrafas precisa ser um número natural. Assim, podemos elaborar uma função 

que pode ser descrita por uma igualdade algébrica ou por tabelas. 

 

 
Figura 8. Gráfico de linha contínua 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 83) 
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O exemplo 3 chama a atenção em razão da necessidade de precisar traçar 

o gráfico com uma linha continua, por ser possível atribuir qualquer valor real 

positivo, para o lado do quadrado, que poderá ser explorado, como função 

quadrática.. 

 

 
Figura 9. Demarcação de pontos no plano cartesiano 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 83) 
 

Como podemos observar, tanto no exemplo 3 como no exemplo 4, na 

representação dos gráficos, as autoras procuram deixar clara a união ou não dos 

pontos do gráfico. São exemplos de diferentes situações que propiciam a atenção 

do aluno para identificar diferenças e semelhanças nas atividades propostas, quer 

se tratem de grandezas discretas, quer contínuas.  

Observamos também que, segundo Ponte (2003), nos exemplos 2, 3 e 4, 

os problemas apresentados são tarefas fechadas, mas com elevada dificuldade, 

pois requerem do aluno uma maior atenção nos gráficos. (p. 5) 

O livro apresenta uma linguagem clara, adequada e sua ilustração é de 

boa qualidade gráfica. 
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Figura 10. Tapete Sierpinski. 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 84) 
 

No exemplo 5, podemos observar outra maneira de relacionar função, por 

meio de alguns padrões geométricos, como o tapete de Sierpinski. Após esses 

exemplos as autoras retomam o conceito de relação. 

No entanto, destacam que nem sempre uma relação entre duas grandezas 

é uma função; para isso, é utilizado um contra-exemplo. (SMOLE e DINIZ, 2005). 

Conforme mostram os dados da tabela a seguir. 

 

 
Figura 11. Tabela de números inteiros. 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 85) 
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A cada número natural n são associados os números inteiros que elevados 

ao quadrado resultam n.  

Vários atividades também são apresentadas com o intuito de estimular no 

aluno a criatividade, o senso crítico, os pensamentos hipotético e dedutivo, a 

capacidade de observação e de pesquisa. Por exemplo, o box “Saia Dessa”, Essa 

seção tem a intenção que os alunos resolvam problemas não convencionais, ou 

seja, problemas que podem ou não estar relacionados ao tema da unidade em 

que se encontram, mas podem ser resolvidos com a aplicação direta de uma 

equação ou outro processo algorítmico, exigindo do aluno certa dose de reflexão, 

criatividade e originalidade. Também são destacados os “problemas de lógica” 

que exigem raciocínio dedutivo e cuja resolução depende do levantamento de 

hipóteses e de sua checagem imediata. (SMOLE e DINIZ, 2005, p. 17 

(Apresentação)). 

 
Vejamos alguns exemplos. 
 

 
Figura 12. Box Saia dessa, resolução de problemas não convencionais. 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 102) 
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No quatro exemplos apresentados, observe que são problemas não 

convencionais, mas, que poderão ser resolvidos por meio de uma equação ou 

outro processo, exigindo do aluno sua reflexão e criatividade, também podemos 

destacar uma abordagem em outra área de conhecimento, como a Física nos 

exemplos 3 e 4. 

 

 
Figura 13. Problema de Lógica 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 101) 
 

No exemplo 5, o problema que aborda a lógica, exige-se do aluno um 

raciocínio dedutivo, cuja resolução vai depender de hipóteses e criatividade.  

Assim analisando esses exemplos, o aluno requer uma reflexão na 

aplicação dos problemas abordados. Para Ponte (2003), 

o que está em jogo na aprendizagem escolar da matemática é que tem 
que haver um conjunto de competências e capacidades que envolvem 
não só conhecimentos específicos e domínio de processos, mas também 
a capacidade de raciocínio e que haja um desenvolvimento integrado e 
harmonioso, resolvendo problemas, empregando ideias e conceitos 
matemáticos para lidar com situações diversas de modo crítico e 
reflexivo”. (Ponte 2003, p. 3). 

 

Os exemplos citados por SMOLE e DINIZ podem propiciar o 

desenvolvimento de habilidades ao envolver os alunos na participação das 

atividades propostas, o problema identifica as informações ou variáveis relevantes 

e a elaborarão de possíveis estratégias para resolvê-las.  

De acordo com os PCN+ (2002) e os PCNEM (2002), o ensino da 

Matemática pode contribuir para que os alunos desenvolvam habilidades 

relacionadas à representação, compreensão, comunicação, investigação e, 

também, à contextualização sociocultural. (BRASIL, 2008, vol. 2. p. 69).  
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2.2.3  Livro B – Dante, Luis Roberto, Matemática Dante, 1ª Ed, São Paulo:  

Ática, Vol. Único, 2008. 

 

Noção de Função 

 

 
Figura 14. Conceito de função por meio de tabelas 

Fonte: DANTE (2008, p. 32) 
 

Com o título “Explorando intuitivamente a noção de função”, o autor busca 

a atenção dos alunos, abordando duas grandezas, com quatro exemplos, sendo 

três deles apresentados por meio de tabelas e um pela observação do desenho 
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imaginário de uma máquina de dobrar um número. No exemplo 4 vale ressaltar 

que o autor utiliza outra área de conhecimento, a Física, com as grandezas tempo 

e distância, ampliando a diversidade das situações do cotidiano para o 

aprendizado do aluno.  

Assim, observamos que os exemplos apresentados pelo autor, procuram 

chamar atenção do aluno para refletir sobre alguma propriedade, um fato ou 

provar algo. Também servem para indicar possíveis estratégias de soluções. 

Desse modo, o autor realiza um enfoque metodológico feito por meio de 

formulação e resolução de problemas. Segundo Ponte (2003),  

“problemas são tarefas fechadas, mas com elevada dificuldade”. Existem 
vários tipos de tarefas formuladas em termos de situações reais ou semi-
reais8 que aparecem com freqüência no ensino da Matemática: 
exercícios e problemas de aplicação e tarefas de modelação. Trata-se de 
tipos particulares de exercícios, problemas e tarefas de exploração e 
investigação, dependendo do seu grau de dificuldade e da sua estrutura. 
(PONTE, 2003, p. 5-6). 

 

O autor apresenta outros exercícios que abordam a idéia da noção de 

função, para ampliar os conhecimentos. Vejamos a Figura 15. 

 

_____________ 

8

 Semi-reais. Situações que à primeira vista parecem reais, mas que na prática são abstratas. 
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Figura 15. Exemplos que abordam idéias de noção de função. 

Fonte: DANTE, (2008, p. 33) 
 

Observamos que o autor aborda contextos, trazendo para a Matemática, 

por meio de atividades que se adaptam aos objetivos de orientar e enfrentar 

novas situações, mediante ao raciocínio lógico, incentivando o cálculo mental. 

Além disso, vários problemas propiciam ao aluno a comparação de estratégias de 

resoluções diferentes, conforme destacam os PCNEM que: 

� aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, 
utilizando-os na interpretação da ciência, na atividade tecnológica e 
nas atividades cotidianas; 

� desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, 
de comunicação, bem como o espírito crítico e criativo; 

� reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito, 
relacionando procedimento associados às diferentes representações; 
(PCNEM, 1999, p. 254). 
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Mais adiante o autor apresenta a noção de função utilizando conjuntos, 

com quatro exemplos de relações entre dois conjuntos numéricos A e B todos 

eles representados por diagramas de flechas. Vejamos os exemplos, a seguir, 

extraídos do livro B, (DANTE, 2008, p. 34).  

 

  
Figura 16. Noção de Função utilizando 

conjuntos. 
Fonte: DANTE (2008, p. 33). 

Figura 17. Noção de Função utilizando 
conjuntos. 

Fonte: DANTE (2008, p. 34). 
 

O autor apresenta outras realidades nos exemplos 1, 2, 3 e 4. No 1º 

exemplo, deve associar cada elemento do conjunto A que corresponde ao triplo 

no conjunto B. Mas, nos exemplos 2 e 3 o conjunto A não corresponde com o 

conjunto B, sendo assim, o conjunto A não está em função de B, o que 

concluímos uma nova situação a de exploração. Já no 4º exemplo, dados dois 

conjuntos A e B, sua correspondência é expressa pela fórmula y = x 4 . Para 

Ponte:  
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As tarefas de exploração são fáceis e com estrutura aberta. No entanto, 
muitas vezes não dá para distinguir entre tarefas de exploração e de 
investigação, chamando-se “investigações”, isso dependerá do grau de 
dificuldade que o aluno poderá encontrar. Uma vez que atribuímos 
importância ao grau de dificuldade das tarefas, é preferível termos uma 
designação para as tarefas abertas mais fáceis e outra designação para 
as mais difíceis. (PONTE, 2003, p. 5). 
 

Entretanto considerando os exemplos de Dante essenciais, porém mais 

simples em relação ao livro A, a proposta apresentada pelo autor não se afasta 

dos documentos oficiais conforme destacam os PCNEM, em que: 

A Matemática no Ensino Médio não possui apenas o caráter formativo ou 
instrumental, mas também deve ser vista como ciência, com suas 
características estruturais específicas. É importante que o aluno perceba 
que as definições, demonstrações e encadeamentos conceituais e 
lógicos têm a função de construir novos conceitos e estruturas a partir de 
outros e que servem para validar intuições e dar sentido às técnicas 
aplicadas. (BRASIL, 1999, p. 252). 

 

Para Dante (2008), a capacidade dos alunos para resolver problemas 

desenvolve-se ao longo do tempo, como resultado de um ensino prolongado, de 

várias oportunidades para resolução de muitos tipos de problemas e do confronto 

com situações do mundo real. (Parte geral, p. 30). 

 

 

2.2.4  Função  

 

 
Figura 18. A função f transforma x de A em y de B. Denotamos isso assim: y = f(x). 

Fonte: DANTE (2008, p. 34) 
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O autor inicia o conceito de função, por meio de definição e notação. Mais 

adiante são apresentados exemplos de funções expressas por fórmulas 

matemáticas, abordando outra área do conhecimento como a Matemática 

Financeira e a Geometria; em seguida, são propostos exemplos abordando esse 

tema, mostrados na figura seguinte. 

 

 
Figura 19. Problemas expressos por fórmulas. 

Fonte: DANTE (2008, p. 36) 
 

Também são apresentados outros exemplos que abordam áreas do 

conhecimento, como, a Geografia com as coordenadas geográficas e a 

Geometria Analítica, utilizando a distância entre dois pontos e equação de uma 

circunferência, porém sem nenhuma ligação com o conceito de função. Conforme 

mostram as Figuras 20 e 21. 



 58

 

 
Figura 20. Coordenadas Geográficas. 

Fonte: DANTE (2008, p. 41) 
Figura 21. Distância entre dois pontos. 

Fonte: DANTE (2008, p. 41) 

 

E finalmente a construção de gráficos de função baseados nas Figuras. 

 

 

Figura 22. Construção de um gráfico. 
Fonte: DANTE (2008, p. 42). 
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Figura 23. Tabela para construção de um gráfico. 

Fonte: DANTE (2008, p. 4) 
Figura 24. Gráfico de uma função crescente. 

Fonte: DANTE (2008, p. 43). 
 

Dessa maneira, o aluno poderá perceber que as mudanças nos 

coeficientes e expressão algébrica implicam em alterações mudança no gráfico da 

função e vice-versa. Sendo assim, o autor atrai a atenção dos alunos por meio da 

diversidade de situações.  

A abordagem adotada pelo autor promove a participação ativa do aluno em 

diversas atividades propostas ao longo da obra, estimulando a criatividade e a 

autonomia de pensamento, possibilitando-lhe a ele resolver problemas de 

variadas maneiras. Seguindo esse raciocínio, para os PCNEM (1999, p. 254) 

“Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que 

permitam a ele desenvolver estudos posteriores e adquirir uma formação 

científica geral”. 

Sendo assim, apresentamos uma nova situação, em que são analisadas 

outras dimensões básicas referentes ao exemplo proposto. Vejamos a figura 

seguinte. 
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Figura 25. Pontos de consumo de água em uma residência (em porcentagem). 

Fonte: DANTE (2008, p. 39) 
 

Pela análise da figura, vemos que: 

• o lavatório e o tanque consomem a mesma quantidade de água; 

• a bacia sanitária consome, aproximadamente cinco vezes mais água do 

que o tanque; 

• a bacia sanitária e o chuveiro são os que mais consomem água; e 

• desta lista, a máquina de lavar é o aparelho que menos consome água. 

 

O autor apresenta uma situação, na qual o aluno explora o máximo de 

informações colocadas no exemplo, essa função auxilia na análise da variação de 

duas grandezas (volume e porcentagem), quando uma depende da outra.  

Entretanto, para Ponte: 

Uma investigação formulada em termos de questões da realidade dos 
alunos pode servir como ponto de partida, não só para o 
desenvolvimento de competências de investigação, mas também para a 
aprendizagem de novos conceitos matemáticos. (PONTE, 2003, p. 10). 

 

Em outro momento o autor propõe um exercício, abordando a ideia de 

análise de gráfico, sem relevar a importância de uma situação em investigação, 

mas, realizando como resolução de problemas. 
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Sendo assim, conforme os PCN+:  

A resolução de problemas é forma para o ensino de Matemática, pois o 
pensar e o fazer se mobilizam e se desenvolvem quando o indivíduo está 
engajado ativamente no enfrentamento de desafios. Essa competência 
não se desenvolve quando propomos apenas exercícios de aplicação 
dos conceitos e técnicas matemáticas, neste caso, o que está em ação é 
uma simples transposição analógica: o aluno busca na memória um 
exercício semelhante e desenvolve passos análogos aos daquela 
situação, o que não garante que seja capaz de utilizar seus 
conhecimentos em situações diferentes ou mais complexas (BRASIL, 
2002, p. 112). 

 

Deste modo interpretamos que as competências dos alunos a serem 

desenvolvidas no aprendizado Matemático podem desenvolver habilidades e 

estimular novos desafios, além disso, é interessante que o aluno consiga refletir 

suas respostas e transformá-las em outras situações, adquirindo assim sua 

percepção.  

 

 

2.2.5  Livro C – Goulart, Márcio Cintra, Matemática no Ensino Médio, 

3ª Ed, São Paulo: Scipione, 2008.  

 

Noção de Função 

 

 

Figura 26. Leibniz. 
Fonte: GOULART (2008, p. 54). 
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Goulart (2008, p. 54) apresenta a noção de a noção de função citando o 

filósofo Leibniz, (fig. 26) matemático que tinha uma visão de unidade nas ciências 

e, assim, buscava uma linguagem universal que propiciasse o avanço do 

conhecimento em todos os ramos. Sua principal contribuição foi o Cálculo 

Diferencial, glória que divide com Isaac Newton.  

Goulart (2008) refere-se também à introdução de função, basicamente em 

“modelos matemáticos para estudo de variação de uma grandeza associada a 

variação de outra grandeza”. Vejamos exemplos: 

 

 
Figura 27. Sequência de Números. 

Fonte: GOULART (2008, p. 55). 
 

  
Figura 28. Área de um círculo. 
Fonte: GOULART (2008, p. 56). 

Figura 29. Área de um círculo. 
Fonte: GOULART, (2008, p. 56). 

 

Goulart (2008) apresenta como exemplos, a seqüência de números, a área 

de um círculo em função da medida r de seu raio, a medida de uma diagonal do 

quadrado em função da medida de L do lado do quadrado e mais adiante, um 

exemplo do cotidiano, usando a função que relaciona cada cliente correntista de 

um banco a seu saldo atual, porém, não disponibiliza ao aluno outras 
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possibilidades de contribuição para a construção de novos conceitos, deixando de 

apresentar novas situações que abordam grandezas.  

Sendo assim, os exemplos apresentados pelo autor não estimulam os 

alunos a participarem das atividades propostas, possibilitam um afastamento em 

relação aos documentos oficiais, em que o estudo de funções pode ser iniciado 

como uma exploração qualitativa das relações entre duas grandezas em 

diferentes situações. 

 

 

2.2.6  Função  

 

Goulart (2008) inicia o conceito de função utilizando conjuntos, abordando 

o que vem ser o domínio da função, o contradomínio e o conjunto imagem, 

utilizando diagrama de flechas, sendo apresentada uma linguagem simples e 

objetiva que permite ao aluno uma leitura fácil.  

 

 

Figura: 30. Esquema abordando o que vem a ser domínio e contradomínio, utilizando diagrama 
de flechas. 

Fonte: GOULART (2008, p. 60) 
 

Pela função, todo x de A está relacionado a algum y de B, ou seja, o 

domínio é usado totalmente. Já o conjunto formado por valores que y realmente 

assume na função é o que chamamos conjunto imagem da função. 
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O autor propõe reunir todo o conhecimento do indivíduo para resolver 

situações que não têm evidente em seu enunciado qual algoritmo deve ser 

aplicado para se obter a solução.   

Segundo o PNLEM: 

Outro aspecto importante é a necessidade de promover análises mais 
qualitativas dos problemas, discutindo a questão a ser respondida, a 
estimativa da resposta, as estratégias de solução possíveis e a validação 
do resultado. Assim, cada nova resolução de problemas exige que os 
alunos compreendam e incorporem diferentes estratégias de solução. 
Ressalta ainda, que se retome o conteúdo do ensino fundamental para o 
aprofundamento e recuperação de habilidades e assim o aluno terá um 
incentivo na busca de novos conhecimentos e sua investigação reflita em 
crítica construtiva. (PNLEM, 2009, p. 54). 

 

Segundo Ponte (2003, p. 21), a investigação requer uma racionalidade 

muito diferente da simples opinião. Pressupõe reflexão, debate e crítica 

aprofundada pela comunidade dos pares, requerendo assim que as ideias sejam 

apresentadas de forma suficientemente detalhada e rigorosa, para poderem ser 

compreendidas e debatidas.   

Em termos gerais a obra apresentada por Goulart (2008) oferece uma 

grande quantidade de exercícios, visando o treinamento preparatório para o 

vestibular.   

Segundo o PNLEM: 

A metodologia empregada tem como pressuposto a noção de que os 
testes são instâncias para o aprimoramento de habilidades e 
competências, permitindo ao aluno articular e empregar com destreza 
todo o conhecimento matemático presente de que dispõe. No entanto há 
uma discrepância entre teoria e exercícios, são escassos os materiais 
relativos à contextualização e às aplicações da Matemática. (PNLEM, 
2009, p. 54). 

 

Sendo assim, para os PCN, competências e habilidades a serem 

desenvolvidas em Matemática, em investigação e contextualização, requer: 

� Discutir idéias e produzir argumentos convincentes; 

� Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 

� Interpretar e criticar resultados numa situação concreta; 

� Aplicar conhecimentos e métodos em situações reais, em especial 
em outras áreas do conhecimento; 

� Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo 
suas limitações e potencialidades. (BRASIL, 1999, p. 259). 
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Os tópicos relacionados pelos documentos oficiais citados acima alicerçam 

ainda mais nossa pesquisa, tornando-se promissores no desenvolvimento das 

competências e habilidades dos alunos. 

 

2.3  Livro A – Matemática 1ª série do Ensino Médio. Smole, Kátia 

Stocco, Diniz, Maria Ignez, Matemática Ensino Médio, Vol. 1, 1a 

série, 5ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1ª tiragem 2007 

 

Função Polinomial do 1º grau 

 

Ao iniciar este capítulo, as autoras apresentam a importância das funções 

polinomiais do 1º grau, que, “são modelos matemáticos utilizados para o estudo 

de relações entre grandezas em diversas áreas do conhecimento” (SMOLE e 

DINIZ, 2005, p. 105). 

As funções polinomiais do 1º grau correspondem às relações entre a 

variável dependente e a variável independente expressas por polinômios do 1º 

grau. (SMOLE e DINIZ, 2005, p. 105).  

No exemplo seguinte é apresentada uma situação-problema em que um 

carro de corrida é abastecido com 3 litros de gasolina por segundo, durante 6 

segundos, desse modo, observarmos na Figura 31 a variação do gráfico de 

gasolina em função do tempo. 
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Figura 31. Abastecimento de um carro em função do tempo. 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 105) 
 

Assim, podemos notar a relação entre V (litros) e T (tempo) expressa por 

meio de uma equação matemática V= 3t + 8, t ∈ [0,6], também observamos o 

envolvimento com outra área de conhecimento, a Física, facilitando ao aluno uma 

certa flexibilidade para lidar com o conceito de função em situações diversas. Em 

seguida é apresentada a definição de função do 1º grau, com exemplos. Também 

são mostrados exemplos, abordando a construção do gráfico, conforme mostra as 

figuras a seguir. 
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Figura 32. Tabela com números reais. 
Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 106) 

Figura 33. Construção do gráfico. 
Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 106) 

 

O esboço do gráfico é apresentado por meio de uma expressão algébrica 

da função polinomial do 1º grau y = 2x + 3. São atribuídos quatro valores para x, 

para a construção de uma tabela cujos pontos são marcados no plano cartesiano. 

Para a construção do gráfico, o ideal seria atribuirmos valores a x e 

marcando pontos no gráfico, até que ele estivesse completo. No entanto, isso é 

impossível porque o número de pontos é infinito. Sendo assim, no exemplo 

apresentado, a localização dos pontos sugere que o gráfico será uma reta. 

Em seguida, é apresentado o exemplo da função y = 2x + 3, as autoras 

traçam o gráfico conforme a figura abaixo. 

 

 

Figura 34. Gráfico de uma reta 3
2

−  é a raiz ou o zero da função. 

Fonte: SMOLE e DINIZ (2005, p. 106) 
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Observe que as autoras mostram o ponto onde o gráfico corta o eixo x que 

corresponde ao valor de x tal que f(x) = 0. Nesse caso, x é chamado de zero ou 

raiz da função de 1º grau. Para calcular o valor da raiz da função, devemos fazer 

f(x) = 0. 

Veja: y = 0 quando 2x + 3 = 0 ou x = 
2

3

−  

Para os PCNEM (1999, p. 255) o conceito função desempenha também um 

papel importante para descrever e estudar por meio da leitura, interpretação e 

construção de gráficos, o comportamento de certos fenômenos tanto do cotidiano, 

como para outras áreas do conhecimento, como a Física, Geografia ou Economia.  

 

 

2.4  Livro B – Dante, Luis Roberto, Matemática Dante, 1ª Ed. São 

Paulo: Ática, Vol. Único, 2008. 

 

Função Polinomial de 1º grau 

 
Ao iniciar o capítulo intitulado “Função Afim”, o autor apresenta na 

introdução um exemplo do cotidiano envolvendo outra área do conhecimento, 

como a Economia. Observando também que o problema apresenta um grau de 

dificuldade elevado, pois requer ao aluno uma construção para elaborar uma 

função.  

 

 

Figura 35. Problema proposto abordando Função Afim. 
Fonte: DANTE (2008, p. 54) 
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Mais adiante são apresentados exemplos, exercícios resolvidos e 

exercícios propostos, seguidos de reflexão, uma estratégia que propicia ao aluno 

participação ativa do processo de construção do conhecimento matemático. 

O autor propõe exercícios em que relaciona o conceito de função afim, 

abordando outras áreas de conhecimento, como, a Física e a Economia.  

    

ExercícioExercícioExercícioExercícios Propostoss Propostoss Propostoss Propostos    

1) Qual é a temperatura em Celsius que é a metade do valor 

correspondente em graus Fahrenheit? 

2) Formule um problema, usando as escalas Celsius e Fahrenheit em 

graus. Depois, resolva-o. 

3) (Fuvest-SP) A função que representa o valor a ser pago após um 

desconto de 3% sobre o valor x de uma mercadoria é: 

a) f(x) = x – 3 

b) f(x) = 0,97x 

c) f(x) = 1,3x 

d) f(x) = - 3x 

e) f(x) = 1,03x 

Fonte: DANTE (2008, p. 55-56) 
 

Observamos que o autor tem uma diversidade de exercícios no livro, 

abordando outras áreas do conhecimento, como a Física e a Economia. Segundo 

Ponte (2003), os exercícios são tarefas sem grande dificuldade e estrutura 

fechada, os casos dos exercícios 1 e 3, porém o exercício 2 enquadra-se em uma 

investigação, pois o aluno deverá formular um problema e resolvê-lo, grau de 

dificuldade elevado, mas, uma estrutura aberta.  

Para os PCN+ (2002, p. 121), e as Orientações Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (2008, p. 72) recomendam a introdução do conceito de função por 

meio de exploração qualitativa das relações de dependência entre duas 

grandezas. 
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2.5  Livro C – Goulart, Márcio Cintra, Matemática no Ensino 

Médio, 3ª Ed.São Paulo: Scipione, 2008.  

 

Função Polinomial do 1º grau 
 

O autor define uma função f(x) = ax + b, para todo x real, em que a e b são 

números reais, com a ≠  0, é chamada função polinomial do 1º grau, seguida de 

exemplos. 

Mais adiante, é apresentado um exemplo abordando a construção de um 

gráfico formado por meio de uma tabela, em seguida são propostos exercícios 

resolvidos, envolvendo situações que trabalham essas ideias, seguidos de 

exercícios abordando o tema. Conforme mostra as figuras seguintes. 

 

 
 

Figura 36. Tabela. 
Fonte: GOULART (2008, p. 79). 

Figura 37. Gráfico. 
Fonte: GOULART (2008, p. 79). 

 

Exercício ResolvidoExercício ResolvidoExercício ResolvidoExercício Resolvido    

1) Obtenha a função polinomial do 1º grau f(x) = ax + b tal que f(2) = - 5 e 

f(1) = - 2. 

 

Resolução 

f(2) = - 5 ⇔ a . 2 + b = - 5 ⇔ 2a + b = - 5 (1) 

f(1) = - 2 ⇔ a . 1 + b = - 2 ⇔ a + b = - 2   (2) 
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Resolvendo o sistema formado pelas equações (1) e (2), obtemos a = - 3 e 

b = 1. 

Resposta: A função é f(x) = - 3x + 1. (Fonte: GOULART, 2008, p.80). 

    

Exercícios e ProblemasExercícios e ProblemasExercícios e ProblemasExercícios e Problemas    

1) A medida da temperatura numa escala chamada Fahrenheit pode ser 

colocada como uma função do 1º grau da medida na escala Celsius. 

Sabendo que 0º C = 32 ºF e 100 ºC = 212 ºF: 

a) obtenha esta função F(t) = at + b, onde t é a medida da temperatura 

na escala Celsius. 

b) a temperatura de 30 ºC é de quantos graus Fahrenheit ? 

c) converta 59 ºF para escala Celsius. 

2) (UNESP-SP) O combustível usado em automóveis, em certa localidade, 

é composto de 
5

4

 de gasolina e 
5

1

 de álcool. Se o preço do litro de 

gasolina é x reais e o preço do litro de álcool é 
4

3

 do preço da gasolina, 

determine o preço do litro daquele combustível, em função de x. Fonte: 

GOULART (2008, p. 83-84).  

 

Citamos alguns dos “exercícios e problemas”, nos quais o autor procura 

envolver outras áreas de conhecimento, como a Física e a Economia.  

O livro visa o treinamento preparatório para vestibular, por conter uma 

grande quantidade de exercícios, no entanto, na obra existe uma carência de 

ilustrações, fator esse, que impede uma maior atenção dos alunos às atividades 

propostas.  
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CAPÍTULO III 
 

 

3  SÍNTESES DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

Considerando que o nosso objeto de estudo foi verificar diferenças e 

semelhanças dos conteúdos de noções de função e função polinomial do 1º grau 

nos livros didáticos de Matemática no Ensino Médio aprovados pelo PNLEM 

(2009), e se vão ao encontro das recomendações dos documentos oficiais. Sendo 

assim, a visão desses livros pretende-se contemplar o desenvolvimento e a 

promoção dos alunos para a vida cotidiana e para muitas tarefas específicas em 

quase todas as atividades humanas, quaisquer que sejam os conteúdos e as 

metodologias contidas nos documentos oficiais (PCN+, PCNEM e Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio). 

Cabe a todas as áreas do Ensino Médio auxiliar no desenvolvimento da 

autonomia e da capacidade de pesquisa para que cada aluno possa confiar em 

seu próprio conhecimento. 

A seguir destacamos a seguir uma síntese dos livros didáticos referentes a 

noções de função e função polinomial do 1º grau relacionada para melhor 

compreensão e contribuição de nosso trabalho. 
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Livro A – Smole, Kátia Stocco, Diniz, Maria Ignez, Matemática Ensino Médio, 

Vol. 1, 1a série, 5ª Ed. São Paulo, Saraiva. 1ª tiragem 2007. 

 

O livro desta coleção inicia com a apresentação do sumário da obra ao 

aluno. Cada volume é organizado em partes temáticas e unidades que se dividem 

em itens que itens introduzem o conteúdo por meio de situações do cotidiano, 

textos de caráter histórico ou problemas relevantes e atuais da Matemática. 

A metodologia adotada pelos autores prima pela variedade de enfoques, 

permitindo a contextualização e a articulação entre os diversos conteúdos e 

favorecendo a compreensão desses. A contextualização e a aplicação dos 

conteúdos são atendidas pela apresentação de situações cotidianas, textos sobre 

outras áreas do conhecimento, leituras propostas de História da Matemática e em 

exercícios e problemas, exemplos apresentados nas seções “Elo” e “Flash 

Matemático”. Outros aspectos metodológicos que se destacam são: a exploração 

de problemas ligados ao cotidiano; indicação de leituras complementares e 

retomada sistemática de alguns conteúdos.  

Podemos destacar os exercícios propostos e resolvidos. Geralmente, os 

exercícios propostos, são bem elaborados e muitos deles envolvem outras áreas 

do conhecimento e relacionam os diferentes assuntos abordados. Quanto aos 

exercícios resolvidos são intercalados na teoria, o que permite ao aluno fixar os 

conceitos e habilitar-se à solução de problemas e testes propostos. Sendo assim 

os autores, preocuparam-se em fornecer tanto exercícios de manipulação em 

quantidade suficiente para o aprendizado de novos conceitos, como outros 

lidando com aplicações da Matemática em situações concretas. Várias atividades 

são propostas no intuito de estimular no aluno a criatividade, o senso crítico, os 

pensamentos hipotéticos e dedutivos, a capacidade de observação e pesquisa e, 

finalmente, a promoção da cidadania.  

A coleção é coerentemente estruturada, escrita em linguagem adequada 

ao aprendizado e apresenta diagramação e ilustrações de boa qualidade gráfica. 

A escolha, a organização e a distribuição dos assuntos correspondem aos moldes 

tradicionais das coleções de Matemática no Ensino Médio (PNLEM, 2009). 
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Livro B – Dante, Luis Roberto, Matemática Dante, 1ª Edição, São Paulo: 

Editora Ática, Vol. Único, 2008. 

 

Este livro apresenta tópicos normalmente abordados no Ensino Médio em 

um único volume, com uma linguagem clara e gramaticalmente correta, sua 

organização obedece à seguinte estrutura: Breve apresentação; Sumário; 

Unidades divididas em capítulos; Seção com questões do ENEM no período de 

2000 a 2004; Glossário de termos presentes na obra; Seção com respostas de 

todos os problemas propostos com os desafios e questões suscitadas nos boxes 

“Para refletir” e Bibliografia. 

Na abordagem dos conteúdos, cada capítulo é organizado em seções, 

sendo a primeira invariavelmente iniciada por uma situação-problema, 

contextualizada mediante situações cotidianas ou interdisciplinares. Em seguida, 

desenvolve-se sistematicamente a teoria necessária à análise daquela situação-

problema, que é então aplicada para efetivamente fornecer a correspondente 

solução.  

Nos boxes “Para refletir”, “Desafio em equipe” e na aplicação dos conceitos 

e resultados, tais atividades se se adaptam aos objetivos de orientar o aluno a 

enfrentar novas situações mediante o raciocínio lógico, incentivando o cálculo 

mental, por estimativas e estimular o aluno a tornar-se mais ativo na construção 

do conhecimento matemático. Vários problemas resolvidos propiciam ao aluno a 

comparação de estratégias de resolução diferentes. Além disso, diversos textos 

sobre a História da Matemática visam a destacar a contribuição das principais 

personalidades na evolução dos conceitos. 

Observa-se, ainda, abundância de articulação entre os conteúdos 

matemáticos e outras áreas do conhecimento, reforçando a proposta de 

interdisciplinaridade. Dentre os muitos exemplos presentes no texto, destacam-se: 

função quadrática e movimento uniformemente variado; função exponencial e 

decaimento radioativo e entre outros. 

Ao longo da obra, percebe-se a preocupação com a contextualização do 

conteúdo, valendo-se, para esse fim, de situações-problema que auxiliam o aluno 

a construir e desenvolver conceitos e procedimentos matemáticos. As atividades 
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propostas por meio de exercícios e problemas são bem selecionadas e aplicam 

os conceitos e resultados estudados de modo satisfatório. 

A metodologia adotada pelo autor promove a participação ativa do aluno 

em diversas atividades propostas ao longo da obra. Na seção “Para refletir”, o 

aluno é encorajado a exercitar mecanismos de decisão e resolução de uma série 

de procedimentos ao longo do texto. Predomina atividades que estimulam no 

aluno a criatividade e a autonomia de pensamento, possibilitando-lhe a ele 

resolver problemas de várias maneiras, o que seguramente contribui para o 

desenvolvimento efetivo dos raciocínios indutivo e dedutivo. (PNLEM, 2009). 

 

Livro C – Goulart, Márcio Cintra, Matemática no Ensino Médio, 3ª Ed. São 

Paulo: Scipione, 2008.  

 

Esta coleção apresenta características principais adotando uma linguagem 

simples e direta na apresentação teórica e na proposição de uma grande 

quantidade de exercícios. Os conteúdos foram criteriosamente escolhidos e 

distribuídos e cobrem satisfatoriamente os diversos campos de estudo próprios do 

Ensino Médio. O autor privilegia uma abordagem impositiva dos conceitos, 

enunciando sem motivação prévia. Em várias situações, não se obedece a um 

esquema dedutivo de exposição, o que transparece no fato de que muitos 

conceitos e resultados não são explicitamente mencionados. No entanto, se por 

um lado, isso torna mais leve e supostamente atraente a leitura da obra, por outro 

induz a diversas ocorrências de imprecisões conceituais. Percebe-se também que 

temas de contextualização e de interdisciplinaridade não são bem explorados. 

O estilo da obra oscila entre uma linguagem formal e a menos formal. 

Assim, em lugar de garantir a efetiva aproximação ao aluno, a opção por uma 

exposição informal dificulta a compreensão dos conceitos expostos. Também 

carece de ilustrações da teoria que remetem ao cotidiano do aluno. As aplicações 

a outras ciências são elaboradas apenas em poucos problemas, nos quais 

aparecem sob forma de comentários breves ou situações prontas que não 

permitem ao aluno a exploração dos aspectos do conhecimento matemático e da 

elaboração do modelo teórico. 
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Uma característica notória da coleção é a presença maciça de exercícios e 

problemas, que apresentam níveis de dificuldades variáveis, mesclando 

exercícios de fixação a outros de maior complexidade. As questões propostas são 

entendidas pelo autor, como meio de desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo do 

aluno e de estimular suas habilidades matemáticas. Também há carência de 

exercícios resolvidos que sirvam, simultaneamente, para fixação da teoria e de 

modelos de estratégias de resolução 

Entre os objetivos da obra, o autor destaca o estímulo à formação 

intelectual do aluno, compreendendo os aspectos de abstração, dedução, 

indução, generalização, inferência e crítica. É proposto que se reconheça a 

relação entre a Matemática e outras ciências e o cotidiano, além da inserção da 

Matemática na totalidade da cultura. Geralmente, propõe-se que se retome o 

conteúdo do ensino fundamental para aprofundamento e recuperação de 

habilidades. 

Em termos gerais, pela abundância de exercícios e testes e pela natureza 

esquemática da exposição teórica, a obra presta-se bem ao uso em treinamento 

para vestibulares e concursos. No entanto há uma discrepância entre teoria e 

exercícios, são escassos os materiais relativos à contextualização e às aplicações 

da Matemática às demais ciências, à tecnologia e ao cotidiano do aluno. 

(PNLEM, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Desde o início de nossa pesquisa, procuramos analisar os livros didáticos 

de forma coerente com a finalidade de compreender de uma forma racional como 

o estudo das funções polinomiais do 1º grau no Ensino Médio, visto que, o livro 

didático é uma das fontes de consulta do professor ao elaborar sua aula.  

Assim, escolhemos três 3 das dez coleções de livros didáticos de 

Matemática da 1ª série do Ensino Médio, aprovados pelo PNLEM (2009), de 

modo que os conteúdos noção de função e função polinomial do 1º grau, vão ao 

encontro das recomendações propostas no PCN+ (2002) e PCNEM, (1999), e se 

esses livros estão propondo atividades que possibilitem explorar as estratégias de 

resolução de problemas e investigação.  

Sendo assim, buscamos responder às seguintes perguntas: como as 

noções de função e função polinomial do são abordadas nos livros didáticos no 

Ensino Médio? Os livros didáticos de Matemática do Ensino Médio, em relação à 

função, estão propondo atividades que possibilitam atender, em relação a 

resolução e problemas e investigação? A forma que os livros didáticos abordam a 

noção de função e função polinomial do 1º grau vão ao encontro das 

recomendações propostas nos PCN+ (2002) e PCNEM (1999)?  

Na tentativa de responder as questões, observamos que nos livros 

analisados são adotados como ponto de partida a construção do conceito de 

função a exploração da relação entre grandezas por meio da resolução de 

problemas. Os livros didáticos procuram promover atividades que possibilitam a 

estimulação do aluno, sua criatividade, reflexão e formulação de novas situações, 
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encorajando-o a exercitar mecanismos de decisão e resolução de uma série de 

procedimentos realizados discorridos ao longo do texto. 

A abordagem dos livros didáticos analisados, sobre os conteúdos noção de 

função e função polinomial vem ao encontro com os documentos oficiais, pelo fato 

da preocuparem-se com a contextualização do conteúdo, valendo-se, para esse 

fim, de situações-problema que auxiliam o aluno a construir e desenvolver 

conceitos e procedimentos matemáticos. 

Buscamos responder a essas questões com o máximo de coerência, 

relacionando os livros didáticos escolhidos e aprovados pelo PNLEM (2009) com 

as recomendações dos documentos oficiais, como PCN+ (2002) e PCNEM (1999) 

e seus contextos envolvendo as situações de investigações, exploração e 

resolução de problemas nos conteúdos abordados acima. Segundo os PCNEM 

(1999, p. 255), o conceito de função desempenha um papel importante para 

descrever e estudar por meio da leitura, interpretação e construção de gráficos, o 

comportamento de certos fenômenos tanto do cotidiano, como de outras áreas do 

conhecimento, como a Física, Geografia ou Economia.   

Já quanto aos PCN+ (2002, p. 121), o estudo das funções permite ao aluno 

adquirir a linguagem algébrica como a linguagem das ciências, necessária para 

expressar entre grandezas e modelar situações-problema, construindo modelos 

descritivos de fenômenos e permitindo várias conexões dentro e fora da própria 

Matemática. Assim, a ênfase do estudo das diferentes funções deve estar no 

conceito de função e em suas propriedades em relação às operações, na 

interpretação de seus gráficos e nas aplicações dessas funções.  

Consultamos o Catálogo do Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLEM): Matemática, (2009) do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). Assim escolhemos três das dez coleções dos livros didáticos de 

Matemática da 1ª série do Ensino Médio, aprovados pelo PNLEM (2009). Os 

livros que foram objetos de nosso estudo identificaram-se respectivamente como:  

• Livro A – Smole, Kátia Stocco & Diniz, Maria Ignez, Matemática Ensino 

Médio, Vol. 1, 1a série, 5ª Ed., São Paulo, 1ª tiragem 2007: Saraiva. 
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• Livro B – Dante, Luis Roberto, Matemática, 1ª Edição, São Paulo: Ed. 

Ática, Vol. Único, 2008. 

• Livro C – Goulart, Márcio Cintra, Matemática no Ensino Médio, 3ª 

Edição, São Paulo: Ed Scipione, 2008. 

 

Apoiados nas análises das coleções acima, aprovadas pelo PNLEM (2009) 

verificamos que na abordagem no livro A a metodologia adotada pelos autores 

prima pela variedade de enfoques, permitindo a contextualização e a articulação 

entre os diversos conteúdos e favorecendo sua compreensão desses, sua 

contextualização e a aplicação dos conteúdos são atendidas por meio da 

apresentação de situações cotidianas, textos sobre outras áreas do 

conhecimento, leituras propostas da História da Matemática em exercícios e 

problemas, exemplos apresentados nas seções “Elo” e “Flash. No livro B, a 

metodologia adotada pelo autor promove a participação ativa do aluno em 

diversas atividades propostas ao longo da obra, atividades que estimulam no 

aluno a criatividade e a autonomia de pensamento, possibilitando-lhe a ele 

resolver problemas de várias maneiras. Finalmente no livro C, coleção apresenta 

características principais adotando uma linguagem simples e direta na 

apresentação teórica e a proposição de uma grande quantidade de exercícios, 

porém, percebe-se que temas à contextualização quanto interdisciplinaridade não 

são bem explorados. 

Assim nas três coleções escolhidas para desenvolver esta pesquisa, 

podem ser consideradas satisfatórias, visto que, algumas situações na sociedade 

estão presentes. 

Sendo assim em relação aos livros analisados, somos de opinião que é 

necessária a consulta de mais de uma obra para explorar um determinado 

conteúdo podendo ampliar os conhecimentos e transmiti-los em seguida. 

Vale ressaltar a importância da fundamentação teórica, que em momentos 

difíceis iluminou o caminho a seguir. 

Esta pesquisa contribuiu de uma forma decisiva para nossa formação 

profissional. Os critérios para analisar cada livro foram fundamentais, pois, cada 
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livro tem sua própria característica, mas, todos com responsabilidade para expor 

ao aluno o máximo de informação, para que possam alcançar um caminho 

alternativo na busca de uma compreensão maior e melhor desenvolvendo o 

raciocínio lógico e modo de pensar. O resultado desta pesquisa foi positivo, pois, 

provocou uma reflexão em que os conteúdos nos livros didáticos analisados e as 

recomendações dos documentos oficiais estão em busca de minimizar as 

dificuldades, tanto para o professor como para o aluno em relação ao processo de 

ensino e aprendizagem.  

Sendo assim, finalmente esperamos que as informações aqui 

apresentadas possam ser utilizadas de alguma forma para melhoria do processo 

ensino e aprendizagem. Também ficam como questionamento algumas questões 

como: 

• Como os alunos constroem os conceitos com base na abordagem feita 

no livro didático? 

• Os livros didáticos realmente constituem o melhor caminho na 

aprendizagem dos alunos? 
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