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O presente trabalho tem como objetivos: investigar a construção, discussão e 

avaliação de um planejamento de ensino para a aprendizagem de noções 

introdutórias à ideia de função, dentro de uma perspectiva construtivista de 

aprendizagem; investigar como as pesquisas, na área de Educação Matemática, 

contribuem para a organização do ensino deste tema e analisar a atuação de 

professores de Matemática, diante de uma proposta de ensino com esta 

característica. A fundamentação teórica está baseada nas formulações propostas 

por Simon (1995), sobre Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem (THA). O 

estudo realizado é de natureza qualitativa envolvendo dois professores de 

Matemática de uma escola da rede pública do Estado de São Paulo, e suas atuações 

junto a 77 alunos distribuídos em duas turmas que frequentam o primeiro ano do ensino 

médio. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas, questionário e 

observações. Embora a THA, tendo sido elaborada com tarefas que envolvam resolução 

de problemas, uso de tecnologia, abordagens interdisciplinares, aplicações em situações 

do cotidiano e em outras áreas do conhecimento e sejam potencialmente ricas, no 

sentido de produzir situações de aprendizagem, sem a participação constante do 

professor na (re)organização do planejamento, a THA por si só não garante uma 

aprendizagem sob perspectivas construtivistas. Ainda em relação ao professor, cabe 

ressaltar que o principal desafio é aproximá-lo das pesquisas acadêmicas e que 

continuem sempre em processo de formação. 

 

 

 

 

PRODUTO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL



 

 

A CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA VERSÃO DA THA 

 

 
Neste capítulo vamos descrever o processo de construção da primeira 

versão da THA, em que selecionamos objetivos de aprendizagem, indicamos 

hipóteses sobre aprendizagem dos alunos e escolhemos as tarefas que nos 

pareciam adequadas. Em seguida, apresentamos a análise da primeira versão da 

THA realizada por dois professores de escolas de ensino médio e as alterações 

por eles sugeridas. 

 

 
2.1 Objetivos, do professor pesquisador, relativamente à 

aprendizagem que pretende que seus alunos construam 

sobre o assunto. 

 

• Reconhecer grandezas direta ou inversamente proporcionais e 

grandezas nem direta nem inversamente proporcionais, em situações-

problema e a partir de uma tabela de valores ou gráficos. 

• Reconhecer e utilizar a linguagem algébrica como forma para expressar 

relação entre duas grandezas e expressar algebricamente a 

dependência de uma variável em relação à outra, a partir da construção 

e análise de tabelas e gráficos cartesianos. 

• Compreender o conceito de função a partir da exploração de situações-

problema. 



 

• Reconhecer e identificar gráficos que descrevem funções polinomiais do 

1º grau, representadas algebricamente, em situações-problema que as 

envolvam. 

 

 

2.2 Hipóteses, do professor pesquisador, sobre o processo de 

aprendizagem dos alunos 

 

Os resultados da pesquisa em literatura as orientações didáticas sugeridas 

em documentos oficiais, bem como nossa experiência docente foram elementos 

importantes na construção de nossa trajetória hipotética de aprendizagem para 

desenvolver o tópico de introdução à ideia de função. 

Nortearam nosso trabalho as dificuldades e propostas apontadas em nossa 

revisão bibliográfica, de acordo com a breve síntese que elaboramos abaixo. 

− leitura e interpretação de textos nas aulas de matemática (Salmazo, 

2005), no qual aponta dificuldades pelos alunos e grande dependência 

do professor. 

− tornar uma expressão algébrica significativa para os alunos (Chalouh e 

Herscovics, 1995), sugere sequência de ensino para tal, levando em 

consideração quatro obstáculos cognitivos apurados em pesquisas 

anteriores: falta de referencial numérico no uso de letras; a dificuldade 

em manter as expressões algébricas sem resolvê-las; a não distinção da 

álgebra da aritmética e os diferentes significados associados à 

justaposição em álgebra. 

− a associação que os alunos fazem das notações x e y com outras 

variáveis no estudo de funções (Zuffi e Pacca, 2002), apontando que 

parte das dificuldades encontradas pelos alunos está na relutância dos 

professores de matemática utilizar outras notações, induzindo alunos 

terem a impressão que estão lidando com conceitos estanques. 

 



 

− os critérios para analisar as abordagens para estudo de função nos 

livros didáticos (Silva, 2007), salientando que existe ainda certa 

preocupação de alguns autores com o conceito formal de função como 

um caso particular de relação. 

− as dificuldades encontradas por professores e alunos no 

desenvolvimento do pensamento algébrico (Keppke, 2007), destacando 

entre suas conclusões que a incompreensão no uso de letras, atua como 

barreira para generalizar e abstrair. 

− o uso de sistemas computacionais para modelagem (Valente, 1999) 

afirmando que a execução do modelo na máquina pode levar o aprendiz 

a questionar o modelo, re-avaliando seu conhecimento. 

 

Influenciaram também a nossa THA as sugestões contidas nos 

documentos oficiais, principalmente as referentes à interdisciplinaridade e à 

contextualização: seja com a própria matemática ou com outras áreas do 

conhecimento. 

Verificamos também a ênfase dada para a resolução de problemas nos 

documentos oficiais. 

Com base nessas pesquisas, propomos atividades em nossa trajetória que 

possibilitem situações de aprendizagem contextualizadas por meio da resolução 

de problemas, de modo a favorecer que os alunos atribuam significado ao estudo 

das noções introdutórias à ideia de função. Com essas situações de 

aprendizagem buscamos beneficiar as relações entre as diferentes articulações 

de representação das funções (língua natural, gráfica e algébrica) e tratar 

algumas propriedades principalmente a relação de interdependência entre as 

variáveis envolvidas. 

Enfim, esperamos que ao final do tema os alunos possam reconhecer 

quando duas grandezas mantêm relação de interdependência, em especial, 

quando esta relação tem uma dependência direta, é uma função polinomial do 1º 

grau, cuja representação gráfica é uma reta, resolvendo situações-problema que 

as envolvam. 



 

2.3 Elaboração do plano do professor pesquisador para 

atividades de aprendizagem 

 

Iremos apresentar nosso plano para as atividades de aprendizagem para 

que possamos orientar o professor que desenvolverá as atividades em sala de 

aula. Dessa maneira vamos apresentar as atividades, o número de aulas 

necessárias para aplicação e as estratégias para serem exploradas pelo 

professor. 

 

Atividade 1 

Tempo previsto: 2 aulas 

 

Objetivo: Reconhecer grandezas direta ou inversamente proporcionais e 

grandezas nem direta nem inversamente proporcionais, em situações-problema e 

a partir de uma tabela de valores ou gráficos. 

Estratégia: Entregar a atividade impressa para cada aluno, propondo para 

o professor colaborador que dê um tempo para que os alunos interpretem a 

situação proposta e possam responder os questionamentos. Em seguida, o 

professor poderá propor para que algumas duplas exponham oralmente suas 

respostas para que ele possa concluir a atividade discutindo com o grupo de 

estudantes. 

A atividade foi proposta para ser trabalhada em duplas, pelo fato da leitura 

conjunta atuar como agente facilitador da compreensão dos textos. 

Ao final da atividade, durante a fase de socialização dos resultados, o 

professor deverá colocar na lousa as observações colocadas no quadro, como 

resposta ao objetivo da atividade. 

 

 

 

 



 

1.1  Continuando em linha reta11  

 

O canguru12 adulto pode medir até 2 m de altura. As patas traseira e a 

cauda formam um tripé que o sustenta quando se alimenta. Ele dá saltos de até 

10 m de comprimento e consegue correr mais de 50 km/h. 

A tabela mostra alguns dados sobre a distância percorrida pelo canguru e a 

velocidade em cada salto, entre 10 e 30 km/h. 

 

Velocidade em quilômetros por hora (v) 10 15 20 25 30 

Distância percorrida em metros (d) 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 

 

a) O que acontece com a distância quando a velocidade aumenta? 

b) De acordo com a tabela, qual seria a distância percorrida se a 

velocidade do canguru fosse de 35 km/h ?   E de 50 km/h? 

c) Se a distância percorrida em cada salto fosse de 4,5 m qual a velocidade 

que o canguru atingiria? 

d) Quais as grandezas envolvidas? 

e) Qual é a razão entre as grandezas? 

 

 

1.2  O sucesso do veículo bicombustível 

 

A quantidade de veículos equipados com o sistema flex fuel no Brasil já 

supera 5 milhões unidades. A marca foi atingida no dia 6 de março. Segundo 

dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea), divulgados nesta segunda-feira (10), os veículos bicombustíveis já 

representam 88% das vendas no mercado nacional. No primeiro bimestre deste 

ano foram comercializadas 348.475 unidades de veículos com motorização flex 

fuel, contra 31.374 unidades com motor a gasolina. Na avaliação do presidente da 

Anfavea, Jackson Schneider, a tendência é de que a participação dos veículos 

____________ 
11 Adaptado de Carvalho, Maria C. C. e Silva: Padrões Numéricos e Funções. São Paulo: Moderna, 2001. 
12 O canguru é um mamífero marsupial, ou seja, é dotado de uma bolsa (o marsúpio), dentro da qual o filhote 

se desenvolve. Ele vive, dentre outras regiões, nas planícies da Austrália. 



 

flex no mercado continue a aumentar. Na comparação com março de 2007, a 

participação dos bicombustíveis na frota brasileira quase dobrou – na época a 

Anfavea somou 2,6 milhões de unidades e estimou que até 2013 os veículos flex 

terão participação de 52% da frota brasileira total. 

A tecnologia flex fuel foi regulamentada no final de 2002 e, no início de 

2003, chegou ao mercado pela Volkswagen, quando lançou o Gol Total-Flex. 

Logo em seguida, a General Motors passou a oferecer o Corsa FlexPower. O 

sistema caiu no gosto do consumidor devido à possibilidade de escolha do 

combustível, de acordo com a variação dos preços da gasolina e do álcool. O 

sucesso dos veículos flex fuel no Brasil é reconhecido mundialmente. 

 

Participação dos veículos Flex Fuel  e gasolina no mercado 
brasileiro de veículos leves Vendas no atacado
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Disponível em: www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1252504710.xls. Acesso em 29/09/2009. 

Fonte: Portal G1, 10 mar. 2008. 
 

De acordo com o texto e o gráfico acima responda: 

a) Quais são as grandezas envolvidas? 

b) O que acontece com a participação dos veículos Flex Fuel no mercado 

brasileiro durante o período 2003 a 2008? 

c) Neste mesmo período, o que acontece com os veículos movidos a 

gasolina? 

d) Existe uma única razão entre as grandezas?Justifique. 



 

1.3  Este “tempo” imprevisível  

 

O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura máxima (em ºC) 

registrada em determinada cidade entre os dias 12 a 24 de julho: 
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a) Quais são as grandezas envolvidas no gráfico? 

b) Quanto variou a temperatura máxima entre os dias 12 e 13 de julho? 

c) Como variou a temperatura entre os dias 16 e 18 de julho? 

d) De acordo com o gráfico, é possível afirmar a temperatura máxima no 

dia 11 de julho? Justifique. 

e) Ainda de acordo com o gráfico, qual a previsão da temperatura máxima 

para o dia 24 de julho? Justifique. 

 

 

1.4  Água: uso consciente 

 

O número N de dias necessários para esvaziar um reservatório de 40 000 

litros depende do consumo diário de água.  

Consideremos x o consumo diário de água desse reservatório. 

 



 

a) Considerando o consumo constante e não havendo reposição, o que 

acontece diariamente com o volume de água do reservatório? 

b) Monte uma tabela que mostre a quantidade de dias para esvaziamento 

do reservatório considerando consumo diário de 250, 500, 800, 1000, 

1600 e 2000 litros.  

c) Determine as razões entre as grandezas da tabela.  

 

Os resultados das razões são iguais? Caso não sejam efetue o produto 

entre as grandezas. O que você observa? 

 

Ao efetuarmos operações com grandezas proporcionais, podemos observar algumas 

regularidades: 

− os produtos entre os pares de grandeza são idênticos. 

− a razão entre os pares de grandezas é a mesma. 

− obtemos resultados distintos tanto no produto como na razão entre os pares de 

grandezas. 

 

 

Atividade 2 

Tempo previsto: 2 aulas 

 

Objetivo: Reconhecer grandezas direta ou inversamente proporcionais e 

grandezas nem direta nem inversamente proporcionais, a partir de uma tabela de 

valores ou gráficos. 

Estratégia: Está atividade deverá ser realizada individualmente, pois ao 

final da atividade será possível verificar o grau de assimilação em cada aluno, dos 

objetivos das atividades 1 e 2. Cada aluno receberá uma cópia da atividade. 

O professor deverá agir como um mediador e sempre que necessário 

deverá interromper o grupo para possíveis esclarecimentos e dúvidas. Ao final do 

exercício 2.1, o professor deverá solicitar uma pausa e escrever na lousa as 

observações constantes do quadro anexo, para a familiarização e socialização 

dos alunos com os termos e as notações matemáticas. 

 



 

2.1  Observe as tabelas abaixo: 

 

a) 

p 1 2 3 5 8 15 

q 3 6 9 15 24 45 

 

b) 

p 32 24 14 10 6 2 

q 16 12 7 5 3 1 

 

c) 

p 450 300 225 150 100 50 

q 2 3 4 6 9 18 

 

d) 

p 1 2 3 4 5 6 

q 10 9 8 7 6 5 

 

Para todos os pares de grandezas p e q das tabelas acima e efetue o 

produto e a razão entre os mesmos. O que você observa? 

 

Quando x e y são duas grandezas diretamente proporcionais, elas aumentam ou 

diminuem simultaneamente na mesma proporção, ou seja, a razão y/x é constante, e 

resulta que y = kx (k é uma constante). 

 

Quando x e y são duas grandezas inversamente proporcionais, sempre que uma delas 

aumenta, a outra diminui na mesma proporção, e vice-versa, de modo que o produto das 

duas permanece constante: x.y = k em que k é uma constante. 

 

 

2.2  Escreva as constantes k de proporcionalidade das tabelas acima: 

 

 



 

2.3  A tabela abaixo, relaciona os valores de três grandezas a, b e c, que 

variam de modo inter-relacionado. 

 

a 1 3 5 9 10 15 18 45 60 180 225 360 

b 450 150 90 50 45 30 25 10 7,5 2,5 2 1,25 

c 6 18 30 54 60 90 108 270 360 1080 1350 2160 

  

a – verifique se os diversos pares de grandezas (a e b, b e c, a e c) são 

direta ou inversamente proporcionais, ou nem direta nem 

inversamente proporcionais. Justifique sua resposta com base nas 

conclusões do exercício 2.1. 

 
 

2.4 Em cada um dos casos a seguir, verifique se há ou não 

proporcionalidade, caso haja, determine a constante de proporcionalidade13. 

a) A altura a de uma pessoa é diretamente proporcional a sua idade t? 

b) A massa m de uma pessoa é diretamente proporcional a sua idade t? 

c) O perímetro p de um quadrado é diretamente proporcional ao seu lado 

a? 

d) A diagonal d de um quadrado é diretamente proporcional ao seu lado a? 

e) O comprimento C de uma circunferência é diretamente proporcional ao 

seu diâmetro d? 

 

Em tempo: 

 

No item a deste exercício é importante observar quando a referência é 

uma criança, sua altura é uma função de sua idade, como podemos observar no 

quadro abaixo.  

 

 

____________ 
13 Adaptado de SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas. Caderno de apoio ao Professor: Matemática - Ensino Médio - 1ª. Série, volume 2. 
São Paulo, 2009. p. 12. 



 

 

2.5 Nos gráficos abaixo, identifique se a relação entre as grandezas 

envolvidas é direta ou inversamente proporcional, ou nem direta nem 

inversamente proporcional. 

 

a) 

 

 

 



 

b) 

 

 

c) 

 

 

Atividade 3 

Tempo previsto: 2 aulas 

 

Objetivo: Reconhecer e utilizar a linguagem algébrica como forma para 

expressar relação entre duas grandezas e expressar algebricamente a 

dependência de uma variável em relação à outra, a partir da construção e análise 

de tabelas e gráficos cartesianos. 

Estratégia: Está atividade deverá ser realizada individualmente. Cada 

aluno irá receber uma cópia da atividade. O professor deverá agir como um 

mediador e sempre que necessário deverá interromper o grupo para possíveis 

esclarecimentos e dúvidas.  

 

3.1  Para cada um dos retângulos abaixo determine a área A e esboce no 

sistema cartesiano o gráfico que permita mostrar a área para qualquer valor de x. 



 

 

b)   

 

 

c)   

 

 
 

3.2  A tabela a seguir foi elaborada a partir da expressão  y = 2x – 3. 

Complete as lacunas. 

 

x 1 5  6 10   8  

y  7 15   -3 1  19 

 
 

Atividade 4  

Tempo previsto: 02 aulas 

 

Objetivo: Reconhecer e utilizar a linguagem algébrica como forma para 

expressar relação entre duas grandezas e expressar algebricamente a 

dependência de uma variável em relação à outra, a partir da construção e análise 

de tabelas. 



 

Estratégia: As planilhas estarão previamente disponibilizadas na área de 

trabalho de cada máquina. Os alunos deverão sentar-se em duplas junto ao 

computador para buscar a solução da atividade. O professor irá familiarizá-los 

com o aplicativo antes do início da atividade. Ao final deverá solicitar aos alunos 

as respostas, para discussões e socialização. 

 

4.1  Em cada uma das planilhas abaixo, insira valores numéricos nas 

diversas células da coluna A, observando o respectivo resultado que aparecerá 

na coluna C. 

Nas células da coluna B existe uma mesma relação, utilizando o valor que 

você escolheu e gerando os valores numéricos da Coluna C. Descubra esta 

relação e a escreva na célula D2.   

Obs. Cada planilha contem uma relação diferente. 

Para facilitar a visualização o total de inserções foi limitado a 30 linhas. 

 

 

 
Planilha 1.   b = 3a 

Planilha 2.   v = 4t 

Planilha 3.   r = 2q + 4 

Planilha 4.   y = -2x – 1 

Planilha 5.   p = s/2 + 1 

 

4.2  No gráfico abaixo estão representadas a relação entre as grandezas x 

e y. Escreva esta relação para cada uma das retas dadas. 
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Atividade 5  

Tempo previsto: 02 aulas 

 

Objetivo: Compreender o conceito de função a partir da exploração de 

situações-problema. 

 

Estratégia: As atividades realizadas individualmente. O professor deverá 

agir como um mediador e sempre que necessário deverá interromper o grupo 

para possíveis esclarecimentos e dúvidas. Ao final o professor deverá escrever na 

lousa as observações constantes do quadro anexo, para a familiarização e 

socialização dos alunos com os termos e as notações matemáticas. 

 
 

5.1  Uma garrafa de 500 ml de suco concentrado deve ser dissolvida em 2 

litros de água para obtermos o suco reconstituído. Assim, cada garrafa de suco 

concentrado corresponde a 2,5 litros de suco pronto. Estabeleça na tabela abaixo 

a relação entre a quantidade (n) de suco concentrado e a quantidade (Q) de suco 

pronto. 

 
Suco concentrado 

(número de garrafas) 
1 3 4 8 10 12 n 

Suco pronto 
(em litros) 

2,5 7,5 10 20 25 30  



 

5.214  Quando uma pedra é abandonada em queda livre (sem considerar a 

resistência do ar ao movimento), a distância vertical d que ele percorre em queda 

é diretamente proporcional ao quadrado do tempo t de queda, ou seja, d = kt2. 

Observando-se que após 1 segundo a pedra caiu 4,9 metros, pergunta-se: 

a) Qual é o valor da constante de proporcionalidade k? 

b) Qual é a distância vertical percorrida após 5 segundos? 

c) Quanto tempo a pedra levará para cair 49 m? 

d) Construa a tabela que representa a queda da pedra (em metros) para os 

primeiros 8 segundos de movimento. 

 
 

5.315  Determinada família consome, em média, um botijão doméstico de 

gás com 13 kg a cada 26 dias. 

a) Determine o consumo médio (C) diário de gás desta família. 

b) Quantos kg de gás esta família consume em 10 dias? 

c) Calcule o número de dias necessários para consumir-se 8 kg de gás. 

d) Qual a massa de gás que resta no botijão após 8 dias de uso? 

e) Escreva a relação que permite determinar a massa (m) de gás restante 

no botijão em função do tempo (t) em dias. 

 

Ao expressarmos por meio de variáveis uma situação de interdependência envolvendo 

grandezas diretamente proporcionais, chegamos a uma função polinomial de 1° grau. 

De forma geral, esta função pode ser expressa por uma fórmula do tipo f(x) = ax + b, 

em que a é a constante de proporcionalidade estudada acima e b é o ponto onde a reta 

intersecta o eixo y, ou seja, para x = 0. 

 

 

 

 
____________ 
14 Adaptado de SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas. Caderno de apoio ao Professor: Matemática - Ensino Médio - 1ª. Série, volume 2. 
São Paulo, 2009. p. 15. 

15 Adaptado de SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Caderno de apoio ao Professor: Matemática - Ensino Médio - 1ª. Série, volume 2. 
São Paulo, 2009. p. 17. 



Preço a pagar (R$) 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 

 

a) Existe proporção entre os pares de grandezas acima? Justifique sua 

resposta. 

b) O valor a ser pago depende da quantidade de cópias? 

c) Qual é o valor a ser pago para um cliente que solicitar 8 cópias? 

d) E para 32 cópias? 

e) Considerando que o cliente não obteve qualquer desconto, qual o 

número máximo de cópias que poderá pagar com R$ 25,00. 

f) Como se exprime, matematicamente, o preço a pagar (P) por um 

número (n) de cópias? 

g) Represente a tabela acima no sistema cartesiano abaixo: 

 
 

6.2  Uma certa quantia (Q), apurada em determinado concurso de uma 

loteria, deverá ser distribuída uniformemente cabendo um prêmio (P) a cada um 

dos (n) ganhadores. Supondo tenha sido apurada a quantia de R$ 1 200 000,00: 



 

a) elabore uma tabela relacionando 1, 2, 4, 5, 8, 10, 15 e 30 ganhadores 

com os respectivos prêmios pagos a cada um. 

b) Como se exprime, matematicamente, o prêmio que cada um dos 

ganhadores deve receber? 

c) Represente a tabela acima no sistema cartesiano abaixo: 

 
 

6.3  Medida de temperatura16 

As partículas constituintes dos corpos estão em contínuo movimento. 

Entende-se temperatura como sendo uma grandeza que mede a maior ou menor 

intensidade dessa agitação térmica. 

Como a agitação térmica não pode ser medida diretamente, medimos a 

temperatura de um corpo indiretamente, com base nas propriedades que variam 

com ela. 

A avaliação da temperatura é feita por meio de um termômetro, que, após 

permanecer algum tempo em contato com o corpo, apresenta a mesma 

temperatura. 

O termômetro mais utilizado é o termômetro de mercúrio, no qual a 

grandeza termométrica é a altura h de uma coluna de mercúrio numa haste 

capilar, ligada a um reservatório (bulbo) que contém mercúrio. A cada 

temperatura corresponde um valor para a altura da coluna. A correspondência 

entre os valores da altura h e da temperatura θθθθ  constitui a função termométrica. 

Ao graduar o termômetro, fazendo corresponder a cada altura h uma 

temperatura θθθθ , estamos criando uma escala termométrica. 

Esquematicamente: 

 

 

 

 

____________ 
16 Texto adaptado de Ferraro, Nicolau G., Soares, P. A. Toledo. Física Básica: volume único. São Paulo: 

Atual, 1998, pp. 262-263. 



   

 

A escala mais utilizada é a escala Celsius, que adota os valores 0º C e 

100º C, respectivamente para gθθθθ  e vθθθθ . Esses valores são marcados na haste do 

termômetro, em correspondência às alturas da coluna.  

Há países em que é mais usada a escala Fahrenheit, na qual gθθθθ = 32º F e  

vθθθθ = 212º F. 

Admitindo que as variações no comprimento da coluna de mercúrio são 

sempre diretamente proporcionais às variações de temperatura que as 

provocaram, responda: 

6.3.1 Qual a relação com a escala quando a coluna de mercúrio de um 

termômetro graduado na escala Celsius, estiver apontando 48º C? 

6.3.2 Um termômetro graduado na escala Fahrenheit, tem sua coluna de 

mercúrio, estabilizada em 
3

2
 de sua escala. Qual a temperatura que 

estará indicando? 

6.3.3 Suponha dois termômetros de mercúrio, um graduado na escala 

Celsius e outro na escala Fahrenheit, em contato com um mesmo 

corpo. O termômetro graduado na escala Celsius indica 35º C, qual 

a temperatura estará indicando o termômetro graduado na escala 

Fahrenheit? 



 

6.3.4 Escreva a expressão que relaciona a variação da temperatura na 

escala Celsius ( Cθθθθ ), com a correspondente na escala Fahrenheit 

( Fθθθθ ). 

 

 

Atividade 7 

Tempo previsto: 02 aulas 

 

Objetivo: Reconhecer gráficos que descrevem funções polinomiais de 1º 

grau, representadas algebricamente, em situações-problema que as envolvam. 

 

Estratégia: As atividades realizadas individualmente. O professor deverá 

agir como um mediador e sempre que necessário deverá interromper o grupo 

para possíveis esclarecimentos e dúvidas.  

 

7.1  O gráfico abaixo representa os valores de uma velocidade (v) de um 

determinado corpo, em função do tempo (t).  

 

 

 

7.1.1 Escreva a expressão algébrica da interdependência entre as 

grandezas:  

7.1.2 Qual a velocidade do corpo após 7 segundos de deslocamento? 

 

 



 

 

 

7.2.1 Qual é o possível motivo de um gasto de R$ 500,00 quando não se 

está produzindo? 

7.2.2 Qual é a função C(x) = ax + b representada no gráfico? Essa 

expressão da interdependência entre o custo C e a quantidade 

produzida x é válida para qualquer valor de x? 

7.2.3 Qual é o gasto para se produzir 1500 litros de xampu? 

7.2.4 Quantos litros de xampu podem ser produzidos com R$ 10 000,00? 

7.2.5 Qual é a variação no gasto para a produção de cada litro adicional 

de xampu? 

 
 

8  O gráfico a seguir indica o valor de um determinado tributo territorial em 

função da área de uma propriedade. 

 

 



 

8.1 Qual é o imposto a pagar de uma propriedade de 800 m2? 

8.2 Existe algum tamanho de propriedade (em m2) cujo imposto cobrado 

seja exatamente R$ 500,00? 

8.3 Determine uma função do tipo y = ax + b, com y sendo o tributo em R$, 

e x a área em m2, valida para o intervalo 800 ≤  x � 3800. 

 

9 Associe cada uma das funções abaixo com sua respectiva representação 

gráfica. 

a) y = 4 + 2x 

b) y = 2x – 4 

c) y = 4 – 2x 

d) y = - 2x – 4 

 

1) 

 

 

 

2) 

 

 

 



 

 

4) 

 

 

 

 



 

2.4 Análise da primeira versão da THA pelos professores 

colaboradores, com base em sua avaliação do conhecimento 

atual dos estudantes aos quais serão oferecidas as 

atividades da THA 
 

Após a elaboração das atividades que constituem a THA, realizamos um 

estudo junto com os dois professores do Ensino Médio que participaram da 

pesquisa. Esse estudo ocorreu na própria unidade escolar fora do horário de aula. 

O estudo tinha como intuito apresentar o projeto de pesquisa para os professores 

e, em seguida analisarmos juntos cada atividade que constitui a THA para que os 

professores pudessem por meio do conhecimento atual de seus alunos, realizar 

sugestões, modificações ou alterações. 

Dessa maneira apresentamos cada atividade com as respectivas 

resoluções, estratégias e número de aulas propostas. 

Ao analisarem as atividades em que eram propostas situações-problema, 

os professores colaboradores concluíram que os alunos não encontrariam 

dificuldades para realizar. Disseram que as atividades eram interessantes, 

afirmando que as mesmas estavam em um contexto diferente do que 

normalmente trabalhavam, todavia acreditavam não ser necessário fazer 

alterações ou modificações. 

Os professores alegaram que nunca tinham utilizado em suas aulas 

atividades que envolviam a sala de informática, pois normalmente seguiam os 

roteiros dos livros didáticos e mais recentemente o material fornecido pelo Estado.   

Perguntamos aos professores se eles gostariam de dar alguma sugestão, 

ou efetuar alguma modificação nesta parte, eles disseram que não, alegando a 

atividade mostrar-se desafiadora aos alunos. 

Quanto às atividades em que era necessário o auxílio do aplicativo excell17, 

os professores declararam que tinham certa familiaridade e em função da 

simplicidade da aplicação, não teriam dificuldades. 

____________ 
17 Aplicativo do Microsoft Office. 





 

 

 

 

 



 

 

AS THAS EM SALA DE AULA 
 

 

Neste capítulo temos como objetivo relatar o desenvolvimento da THA em 

sala de aula, em que atuamos como observador e também apresentaremos as 

análises sobre as aulas dos professores colaboradores. 

 

 

3.1  Relatórios sobre as aulas em que as THA’s se desenvolveram 

 

Nesse tópico vamos apresentar nossas observações sobre as aulas em 

que a THA se desenvolveu nas duas turmas, a partir de algumas categorias que 

elegemos em função dos acontecimentos em sala de aula. Para tanto baseamo-

nos nos relatórios apresentados no Anexo 2. 

As categorias selecionadas são as seguintes: 

1. Papel assumido por professor e alunos durante a realização do trabalho 

(interação/não interação, autonomia, desempenho, etc). 

2. Dificuldades ocasionadas por desconhecimento de conceitos e/ou 

procedimentos matemáticos. 

3. Interesse despertado por situações contextualizadas e possíveis 

influências na aprendizagem. 

 

 



 

3.2  Análise sobre as aulas da THA  

 

3.2.1 Papel assumido pelo professor e alunos durante a realização do 

trabalho 

 

No início dos trabalhos os professores ressaltaram que se tratava de um 

projeto de pesquisa, e que o pesquisador atuaria como observador do 

desenvolvimento das atividades. 

Ressaltaram que os conceitos abordados estavam de acordo com a 

proposta pedagógica da escola, e que somente a abordagem dos mesmos estava 

diferente da proposta contida nos cadernos fornecidos pelo Estado como material 

de apoio. Deixaram claro que o processo teria influência nas menções bimestrais 

de cada aluno e os conteúdos abordados estariam presentes nas avaliações 

durante o bimestre. 

Notamos certa “euforia” dos alunos, visto alegarem ser a primeira vez que 

participavam de trabalho como esse. 

Os professores organizaram os alunos de acordo com a estratégia 

proposta em cada atividade, explicando cuidadosamente o objetivo proposto em 

cada tarefa.  

O professor Paulo solicitava aos seus alunos a leitura cuidadosa da 

questão antes do inicio da resolução e qualquer dúvida que porventura viesse a 

surgir, solicitasse atenção. 

As dúvidas foram atendidas a duplas ou individualmente. Quando o 

professor Paulo percebia que a dúvida quanto ao significado da palavra era 

relativamente coletiva, procurava dirimi-la em voz alta, chamando a atenção da 

turma. 

A professora Carla preferiu ler em voz alta com sua turma, já explicando 

alguns termos que julgou necessário. No entanto, notamos que boa parte dos 

alunos, durante estas considerações, mantiveram-se na leitura, pouco atentos a 

explanação da professora.  

 



 

Esta “dispersão” gerou algumas perguntas como: 

− “professora o que é grandeza mesmo”? 

− “professora não sei o que é razão”. 

− nunca ouvi falar de tripé! 

 

Praticamente a cada item da atividade respondido, os alunos solicitavam a 

presença do professor para que verificasse se estava correto ou não.  

Esta postura, normal aos alunos, gerava nos professores certa ansiedade 

em apresentar uma explicação do conteúdo como definição, elementos, 

propriedades. 

Esperávamos esta situação, uma vez que procuramos argumentar com os 

professores durante os encontros que “via de regra”, não é comum na 

investigação de conceitos matemáticos, verificar os conhecimentos que os alunos 

disponibilizam durante as aulas, instigando-os a explorarem seus pensamentos e 

ideias, disponibilizando tempo para que encontrem possíveis soluções. 

 

Observamos atitudes distintas dos professores nesta situação: 

O professor Paulo, solicitou aos alunos que aguardassem os demais 

colegas terminar para que discutisse com a sala os resultados. A professora Carla 

confirmava ou não a exatidão da resposta. No caso de resposta errada auxiliava 

seus alunos na resolução, sem fornecer a resposta, buscando inferir novas 

perguntas de maneira a facilitar a compreensão do aluno. 

Todas as aulas puderam ser desenvolvidas conforme as projeções 

previstas na elaboração da THA.  

Notamos ainda que, apesar da nossa presença na sala de aula, com o 

passar das aulas, o caráter “novidade” do projeto de pesquisa passou, com 

muitos alunos dispersos, requerendo interferências do professor colaborador. 

 

 

 

 



 

Atividade no laboratório de informática (4.1) 

Os dois professores Paula e Carla, embora um pouco apreensivos com a 

atividade, mostraram-se confiantes pelo fato de considerarem a atividade 

relativamente simples, além de poderem contar com a participação do monitor do 

laboratório na organização da turma em duplas nos terminais e para a instalação 

da atividade nos computadores. 

Os alunos sentiram-se motivados, visto declararem nunca terem 

participado de atividades nas aulas de Matemática utilizando computador. 

Foi necessário solicitar ao monitor o bloqueio de acesso à internet, pois 

algumas duplas insistiam em abandonar a atividade e conectavam-se a sites, 

normalmente os de relacionamento. 

 

 

3.2.2  Dificuldades ocasionadas por desconhecimento de conceitos e/ou 

procedimentos matemáticos 

 

Pelo fato de ter sido previamente discutidas as atividades com os 

professores e lhes foi entregue o material com nossa expectativa de resolução, os 

dois professores Paulo e Carla, não tiveram dificuldades relacionadas ao 

desconhecimento de conceitos ou procedimentos, se bem que ambos, em caso 

de dúvidas dos alunos, basearam-se exclusivamente em nossa perspectiva de 

resolução. 

Notamos que os alunos mostravam-se menos inibidos no desenvolvimento 

de atividades e sua exploração quando trabalhavam em dupla ou em grupo, 

porém observamos pouco questionamento entre os integrantes do grupo quanto à 

solução que determinado aluno tenha efetuado.  

A maior dificuldade observou-se na atividade 6.3, visto os alunos terem 

como parte da atividade a identificação no texto, dos parâmetros para estabelecer 

a proporção. 

 



 

Nesta atividade observamos grande envolvimento professores 

colaboradores, diante das manifestações por vezes acaloradas, dos alunos na 

busca pela solução.  

Os dois professores colaboradores recorreram à lousa no intuito de auxiliar 

os alunos a encontrarem a proporção entre as duas escalas termométricas. 

Um ponto marcante a observar é que os alunos, após substituir uma 

grandeza por determinado símbolo passam a efetuar os cálculos aritméticos, sem 

considerar o contexto em que o símbolo foi criado parecendo-lhes vazio o 

resultado. 

Nossa hipótese para tal situação é que normalmente os alunos, não são 

estimulados a validar o resultado de suas operações aritméticas. Evidência desta 

hipótese pode ser notada em tarefas que contemplam a contextualização com 

outras disciplinas (esta atividade em especial com a Física) em que normalmente 

não estão habituados a colocarem, após o resultado numérico da operação, as 

unidades de medida da grandeza avaliada.  

O resultado obtido é somente mais um número, com pouco ou nenhum 

significado. 

O estabelecimento do significado dos parâmetros a e b na função 

polinomial do 1º. Grau escrita sob a forma y = ax + b, e suas interferências no 

respectivo gráfico, foi outro ponto em que apresentaram ainda certa dificuldade.  

 

 

3.2.3 Interesse despertado por situações contextualizadas e possíveis 

influências na aprendizagem 

 

Apesar de ficarem interessados na solução das situações propostas, pelo 

fato de conseguirem dar significado ao que lhes era proposto a resolver, os 

alunos encontraram dificuldades no entendimento dos textos, principalmente os 

mais extensos, em que declararam que as informações numéricas estavam muito 

dispersas.  



 

Os alunos sempre questionavam e faziam explorações de como 

desenvolver a atividade, comparando os resultados encontrados entre as duplas 

ou individualmente, auxiliando os colegas quando apresentavam dificuldades que 

julgavam terem sido superadas para si. Notamos um agradável clima de interação 

entre os alunos e os professores. 

Ao final do desenvolvimento das atividades, mesmo precisando de 

interferências mais efetivas dos professores, um número considerável de alunos 

conseguia efetuar observações pertinentes durante a socialização dos resultados 

efetuada pelos professores colaboradores. 

Na atividade efetuada no laboratório de informática, declararam de aspecto 

desafiador, visto lançarem um número qualquer em uma coluna da planilha e a 

necessidade em “desvendar” qual/quais operações, o aplicativo efetuou a partir 

do número escolhido. Contudo as duas últimas planilhas, que adiciona ou subtrai 

um valor fixo, da operação mostraram dificuldades em perceber a regularidade. 

Esta dificuldade apresentada atuou como agente desafiador entre os 

alunos, pois chegaram a disputar quem conseguiria “desvendar” a relação entre 

as grandezas, em todas as planilhas mais rapidamente. 

 

 



 

 

NOVOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS APÓS A THA 

 

 

4.1  Os novos conhecimentos construídos após a THA 

 

Ao apresentarmos os novos conhecimentos do professor pesquisador e 

dos professores colaboradores remetemo-nos mais uma vez Ciclo de ensino de 

Matemática, formulado por Simon (1995) e apresentado na figura 1 deste trabalho 

(p. 31), percebendo que o conhecimento do professor é o ponto de partida e o 

ponto de chegada neste ciclo, e a transformação desses conhecimentos 

possibilita mudanças contínuas na THA, que por sua vez poderá conduzir a novos 

conhecimentos, em um ciclo praticamente contínuo. 

Baseados nestas concepções, ao final dos trabalhos, propomos uma “mesa 

de debates” com os professores colaboradores, refletindo sobre as atividades, 

seu desenvolvimento em sala de aula, e procuramos identificar as mudanças que 

poderiam ser efetuadas na THA de forma a proporcionar aos alunos melhor 

apropriação de conhecimentos. 

 

 

4.1.1  Os novos conhecimentos do professor pesquisador 

 

No que se refere ao nosso desenvolvimento profissional, a percepção é 

que a maior construção de conhecimento foi na elaboração da THA, a partir das 



 

pesquisas e reflexões que culminam com sua construção, e a utilização de um 

olhar crítico e determinado para propor sequências que possibilitem atingir os 

objetivos destacados. 

Outro aspecto a considerar é que propomos atividades para outro professor 

desenvolver. Mesmo este professor tendo participado de um processo de 

discussões e inferido comentários e/ou sugestões, a THA reflete nossas crenças, 

percepções e estratégias para o desenvolvimento de determinado conteúdo.  

Crenças e percepções raramente são comuns a dois ou mais professores, 

visto serem consolidadas ao longo do desenvolvimento profissional e da 

experiência individual de cada um de nós. Surge, portanto, um novo desafio: a 

modificação contínua da THA, considerando esta interação. 

Ainda em relação a esta interação no que se refere ao fechamento das 

propostas de THA com acordos entre pesquisador e professores colaboradores 

reportamo-nos ao estudo de Traldi (2006) quando afirma: 

A colaboração é um dos paradigmas mais promissores para o 
desenvolvimento profissional do formador de professores, pois 
possibilita que ele explicite suas dúvidas relacionadas à sua 
prática letiva, discuta conceitos que não teve a oportunidade de 
discutir durante sua formação formal e reelabore suas concepções 
de ensino-aprendizagem (HARGREAVES, 1994, apud TRALDI, 
2006, p. 136). 

 

Neste sentido, ao analisar as dificuldades que um grupo de trabalho 

coletivo enfrenta ao trabalhar de forma colaborativa conclui: 

As principais dificuldades são: a falta de prática na organização da 
pauta que irá orientar os trabalho; o excesso de impressões 
pessoais desarticuladas com teorias que acaba gerando um 
esvaziamento das discussões; uma expectativa falsa de encontrar 
soluções mágicas; pouco conhecimento sobre a possibilidade de 
reflexão sobre a ação como uma estratégia de desenvolvimento 
profissional; a falta do hábito de pesquisar a própria prática. 
(TRALDI, 2006) 

 

Cabe destacar que temos nesta relação de construção de conhecimentos, 

como elemento não menos importante, o aluno, que também interage, participa e 

contribui com suas crenças e percepções. 



 

4.1.2  Os novos conhecimentos dos professores colaboradores 

 
A “mesa de debates” formada com os professores colaboradores nos 

permitiu identificar os possíveis conhecimentos novos que construíram e que 

contribuirão para o seu desenvolvimento profissional, a partir da experiência nas 

atividades THA, e que poderão vir a interferir nas suas atividades docentes como 

o planejamento, a seleção de atividades, as estratégias, as metodologias de 

ensino, entre outras. 

Neste sentido os professores concluíram que a experiência ajudou a 

perceber que diferentes metodologias podem facilitar o desenvolvimento da aula e 

potencializar os resultados de aprendizagem.  

O desenvolvimento de parte da THA no laboratório de informática mostrou 

aos professores, uma nova concepção sobre como desenvolver em seus alunos o 

hábito de fazer conjecturas, argumentar, levantar hipóteses sobre um 

determinado conceito matemático, declarando que a relação de interdependência 

entre duas grandezas, pode ser explorada de forma divertida e curiosa. 

Um ponto marcante na discussão foi a proposta da THA em não fornecer 

definições, nem respostas prontas já no início das atividades. Manifestaram sua 

apreensão quanto ao método, visto nunca terem utilizado. Acreditavam que os 

alunos teriam extrema dificuldade, e que o tempo destinado a realização das 

tarefas seria insuficiente.  

No entanto salientaram que a atitude de observar as reações, discussões e 

indagações dos alunos, com a proposição de novas perguntas ao invés de 

fornecer respostas, direciona os alunos no sentido de perceber possíveis 

encaminhamentos no percurso do raciocínio. 

Mencionaram a importância de desenvolver nos alunos a construção do 

pensamento algébrico, como um dos pilares para a construção do conhecimento 

no estudo de função. 

Percebemos em suas declarações que a demanda de “tempo” para todo o 

processo, é um fator relevante. No entanto perceberam que é preciso disposição 

para mudar a rotina de trabalho, dentro deste “novo” conceito no processo ensino-

aprendizagem. 



 

Declararam ainda que muito ouviram falar sobre o construtivismo em sala 

de aula, porém o tema parecia ainda pouco confuso. Nossas discussões e a THA, 

trouxeram-lhes um novo olhar sobre o tema: o construtivismo não é meramente 

propor situações contextualizadas e interdisciplinares deixando os alunos à 

própria sorte de aprendizagem, como se fossem capazes de descobrir estratégias 

o tempo todo. A contínua interação do professor no processo pode garantir a 

construção do conhecimento para os alunos. 

 

 

4.2  As sugestões de modificação na THA 

 

Com o desenvolvimento das atividades, identificamos alguns pontos que 

poderiam ser modificados ou melhorados a fim de facilitar a aprendizagem dos 

conceitos envolvidos em nossa THA. 

Refletimos com os professores colaboradores sobre estes pontos, e 

procuramos elaborar a nova versão18. 

Inicialmente, retiramos da versão desenvolvida em sala de aula a questão 

8, que embora represente uma função polinomial do 1º. grau, é expressa através 

de duas sentenças, o que não compõe os objetivos da atividade. 

Outra modificação que julgamos pertinente é a inclusão de atividade que 

utilize um software para construção de gráficos e possa auxiliar no entendimento 

dos  parâmetros  a  e  b, da  função  polinomial  do  1º. grau  escrita  sob  a  forma   

y = ax + b. 

Deste modo, acreditamos que permitiremos ao aluno perceber as 

modificações no gráfico e na expressão algébrica da função, por meio das 

variáveis visuais pertinentes. 

 

____________ 
18 Anexo 3. 




