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RESUMO  

 

 

O presente trabalho discute aspectos relacionados à Teoria da Aprendizagem Significativa 

(TAS) aplicada ao ensino e aprendizagem de Função Polinomial do 1° Grau. Para tanto, foi 

desenvolvida uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) que 

proporcionasse sentido e significado no ensino e aprendizagem de Função numa turma do 1º 

ano do Ensino Médio noturno. Para subsidiar a presente pesquisa fomos buscar algumas 

referências como Ausubel (2003), Burak e Aragão (2012); Moreira (1985, 2011, 2012), 

Masini (1982, 1999, 2011) e Santos (2008). De início fizemos um levantamento dos 

conhecimentos prévios que os alunos tinham sobre Função Polinomial do 1º grau, momento 

que observamos que tais conhecimentos estavam com algumas lacunas na aprendizagem no 

tocante aos aspectos presentes na definição de Função, pois, 96% dos alunos não souberam 

identificar as variáveis (dependente e independente) na função trabalhada na atividade de 

diagnóstico. Foi então, que, com base nos resultados obtidos elaboramos e aplicamos uma 

sequência de atividades que contribuíram para apresentar e discutir os elementos que 

compunham uma Função Polinomial do 1º Grau, bem como a relação existente entre tais 

elementos. Todas essas atividades se mostraram potencialmente significativas à medida que 

avançávamos no conteúdo trabalhado e íamos obtendo resultados positivos. Pois, após a 

aplicação da UEPS verificamos que a quantidade de alunos que conseguiam reconhecer 

alguns elementos básicos presentes na definição de função, numa situação trabalhada com 

eles, passou de apenas 4% na atividade inicial para 50% da turma na atividade final 

aplicada. Todas essas atividades juntas culminaram num produto educacional que foi a 

elaboração e aplicação de uma UEPS. Além dos resultados citados, no final da UEPS, 

percebemos uma melhora acentuada na compreensão e manipulação algébrica e aritmética 

de uma Função Polinomial do 1º Grau por parte dos alunos, ensejando a viabilidade em 

pautar o processo de ensino e aprendizagem numa forma de aprender que seja significativa.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Função polinomial do 1º grau. UEPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

This paper discusses issues related to the Theory of Meaningful Learning (TML) applied to 

teaching and learning polynomial function of the 1st Degree. For this purpose, a Teaching 

Unit Potentially Significant (TUPS) that would give sense and meaning in teaching and 

learning function in a class of 1st year of the evening high school was developed. To support 

this research we get some references such as Ausubel (2003), Burak and Aragon (2012); 

Moreira (1985, 2011, 2012), Masini (1982, 1999, 2011) and Santos (2008). At first we did a 

survey of previous knowledge that students had about polynomial of 1st degree function, 

when we observe that such knowledge were a few gaps in learning with regard to aspects in 

the definition of function, therefore, 96% of students were unable to identify the variables 

(dependent and independent) in the function worked in the diagnostic activity. It was then 

that, based on results prepared and applied a sequence of activities that contributed to present 

and discuss the elements that made up a 1st degree polynomial function and the relationship 

between such elements. All these activities have proved potentially significant as we advanced 

in content worked and we were getting positive results. For after the application of the TUPS 

found that the number of students who could recognize some basic elements present in the 

function definition, a situation worked with them, it went from just 4% in the initial activity to 

50% of the class in the final activity applied. All these activities together culminated in an 

educational product that has been the development and application of a TUPS. Apart from the 

results cited at the end of TUPS, we noticed a marked improvement in understanding and 

algebraic and arithmetic manipulation of a polynomial function of the 1st Degree by the 

students, allowing for the viability guided the process of teaching and learning in a way to  

learn that is significant. 

 

Keywords: Meaningful Learning. Polynomial function of the 1st degree. TUPS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como profissional da Educação há 15 anos atuando na área de Matemática, nos 

deparamos com as dificuldades enfrentadas por alunos e professores no processo de ensino e 

aprendizagem em matemática, em todos os níveis de ensino. Em face ao processo que 

vivenciamos no dia a dia das nossas escolas e aos números divulgados pelos órgãos oficiais 

como o Ministério da Educação e Cultura (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Exames Internacionais como o Programme for 

International Student assessment (PISA), por exemplo, que reforçam os indicadores de que há 

um descompasso entre o ensino e a aprendizagem e, em especial, na área de matemática. 

Temos uma ideia desse descompasso quando observamos “in loco” o distanciamento da maior 

parte dos alunos em relação ao conteúdo matemático trabalhado em sala de aula. 

Nesse sentido, lembramos Demo (2008) quando fala que medidas têm sido tomadas no 

intuito de melhorar os dados desanimadores com relação à aprendizagem do aluno brasileiro 

no tocante ao ensino de Português e Matemática. Porém, medidas como as implantadas a 

partir de 1997, como o aumento do número de dias letivos de 180 para 200 dias letivos por 

ano, não surtiram os efeitos esperados. E que outros aspectos nesse contexto precisariam ser 

levados em consideração, tais como: o foco na aprendizagem ou o que fazer para melhorá-la? 

E isso é reforçado quando o autor citado, com base em dados do Inep/MEC, ressalta que: 

 

 

20% dos alunos que estavam na 4ª série em Língua Portuguesa não sabiam nada 

(estágio “muito crítico”), sendo que esta cifra ia a 30% no Nordeste. Quase 2/3 dos 

alunos em Matemática na 3ª série do ensino médio tiveram desempenho “crítico”. É 

de se perguntar: como pode um aluno chegar à 4ª série e não saber quase nada?... 

Aulas não faltam, são agora 200 dias letivos. Falta da maneira mais perplexa, 

aprendizagem. A aprendizagem pode ser obstaculizada por inúmeros fatores, 

também de fora da escola, em especial a condição de pobreza extrema de muitos 

alunos, desinteresse da família, políticas educacionais. Mesmo assim, na maior 

pobreza, o aluno não poderia estar na 4ª série e não saber quase nada, tendo 200 dias 

de aula. (DEMO, 2008, p. 17-18). 
 

 

Demo (2008) diz que aula é procedimento auxiliar da aprendizagem, não leva 

necessariamente a aprendizagem. E nisso concordamos com ele. Ainda mais agora, no atual 

contexto educacional brasileiro, em que ouvimos tanto falar em escola de tempo integral e que 

já começam a se materializar com o “Mais Educação”, Programa do Governo Federal que 

dentre as muitas ações desenvolvidas em tal programa destacamos as aulas de reforço em 
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Matemática e Português, ação essa que também é desenvolvida na escola do nosso campo de 

pesquisa. A iniciativa é muito louvável, porém se faz necessário que outros aspectos sejam 

levados em consideração para que a aprendizagem seja algo real e objetivo de todos os 

envolvidos no processo educacional, principalmente o professor que, vindo a saber mais sobre 

como se dá a aprendizagem nos indivíduos, poderá proporcionar situações reais de ensino e 

aprendizagem com mais sentido e significado para quem aprende. Com essa atitude poderá vir 

a ser um facilitador do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que terá noção de como a 

informação e o conhecimento se forma na mente de quem aprende. 

Outro ponto que sempre nos chamou à atenção, também a partir da nossa observação 

“in loco” como professor que atua na Educação Básica, foi o fato das constantes reclamações 

dos colegas professores (em reuniões pedagógicas ou na sala dos professores) a respeito da 

falta de interesse e de conhecimentos básicos para entender o conteúdo por parte dos alunos, 

principalmente no tocante a Matemática. 

Dessa forma, toda e qualquer ação, proposta, projeto ou similares, que visassem à 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem, em particular na área de Matemática, 

despertava o nosso interesse e curiosidade. Daí o interesse em pesquisar algo sobre 

ações/iniciativas/propostas e ou teorias voltadas ao processo de ensino e aprendizagem numa 

abordagem diferente da que estávamos presenciando. Quer fosse por relato de colegas da 

matemática sobre o mau desempenho dos alunos ou por observação de aspectos poucos 

produtivos na sala de aula para o ensino e para a aprendizagem, como a mera reprodução de 

informações por exemplo.  

Sendo assim, nasce a percepção da necessidade de haver algo, uma maneira de fazer, 

de tornar o ensino e a aprendizagem mais prazerosos tanto para quem ensina como também 

para quem aprende.  

Durante toda minha vida estudantil sempre tive afinidade com a Matemática. Daí a 

escolha por cursar a Licenciatura em Matemática na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) ter sido fácil e prazerosa. Porém, o curioso é que não cursava Matemática 

pensando em me tornar um professor de Matemática, e sim utilizar os conhecimentos 

matemáticos para possibilitar minha inserção em outras áreas profissionais. 

 Esse pensamento foi reforçado quando durante o curso de formação inicial em 

Matemática, cheguei a pensar em desistir, pois muitas coisas não faziam sentindo e nem 

tinham significado para mim. O que causava uma grande inquietação: porque que uma área de 

conhecimento que gostava tanto, a ponto de me levar a fazer uma graduação nela, na maioria 
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das vezes não fazia sentido e nem tinha significado no que ela estava se propondo a fazer, que 

era formar professores? 

E foi em conversa com o meu orientador sobre essas inquietações e também sobre 

trabalhos que eu já havia realizado voltados ao estudo do processo de ensino e aprendizagem, 

em particular na área de matemática, que decidimos conhecer um pouco mais sobre processos 

e/ou teorias de ensino que procurassem desenvolver e/ou estimular uma aprendizagem que 

fosse “significativa” tanto para quem ensina como para quem aprende.  

Diante dessa nossa conversa inicial procuramos fazer algumas leituras na área de 

teorias de aprendizagem e estas nos levaram a conhecer um pouco mais sobre a Teoria da 

Aprendizagem Significativa, teoria essa que passou a fundamentar o nosso trabalho e que 

passamos a discutir um pouco mais sobre ela. Dando continuidade a nossa “discussão”, 

passaremos nesse ponto do trabalho a apresentar o nosso problema de investigação. 

 

 

1.1  O PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

 

O foco do nosso trabalho é o processo de ensino e aprendizagem no ambiente de sala 

de aula com ênfase numa abordagem que seja significativa pelo desenvolvimento de 

atividades envolvendo o estudo de Função Polinomial do 1º Grau em situações presentes no 

cotidiano dos alunos. 

Para a caracterização do nosso problema de investigação, começamos concordando 

com Moreira (2012, p. 45) quando afirma que: “só há ensino quando há aprendizagem e esta 

deve ser significativa; ensino é o meio, aprendizagem significativa é o fim; materiais de 

ensino que busquem essa aprendizagem devem ser potencialmente significativos”. 

Além do exposto acima ainda temos os documentos oficiais que remetem ao processo 

educacional, como é o caso da nossa Constituição Federal quando diz em seu artigo 205 que: 

“educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família” (BRASIL, 1988). Mas, a 

garantia desse direito garante a aprendizagem? O que poderia contribuir para que tanto o 

professor quanto o aluno pudessem ensinar e aprender respectivamente de maneira 

significativa na escola e em especial no ambiente da sala de aula? E, além dela, a Constituição 

Federal, outros documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

fazem menção ao ensino e, em especial ao Ensino Médio, quando dizem que: 

 

[...] o ensino médio, etapa final da escolaridade básica, a Matemática deve ser 

compreendida como uma parcela do conhecimento humano essencial para a 

formação de todos os jovens, que contribui para a construção de uma visão de 
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mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver capacidades que deles 

serão exigidas ao longo da vida social e profissional. (BRASIL, 2002, p. 111). 

 

A citação acima reforça a importância que devemos dar a esse nível de ensino para a 

formação social e profissional do educando. Além de ser nesse nível de formação educacional 

que desenvolvemos nossa pesquisa, é em pensamentos como o exposto acima que vemos a 

necessidade de um ensino e uma aprendizagem que tenha sentido e significado para o aluno.  

É nesse contexto que concordamos com Moreira (2012), quando diz que: 

 

[...] os professores – na escola, seja ela fundamental, média ou superior – 

apresentam aos alunos conhecimentos que eles supostamente devem saber. Os 

alunos copiam tais conhecimentos como se fossem informações a serem 

memorizadas, reproduzidas nas avaliações e esquecidas logo após. Essa é a forma 

clássica de ensinar e aprender, baseada na narrativa do professor e na aprendizagem 

mecânica do aluno. [...] As teorias de aprendizagem sugerem outras abordagens. Os 

resultados da pesquisa básica em ensino também, mas nem umas nem outros 

chegam às salas de aula. Não se trata aqui de culpar psicólogos educacionais, 

educadores, pesquisadores, professores e alunos, mas o fato é que o modelo da 

narrativa é aceito por todos – alunos, professores, pais, a sociedade em geral – como 

o modelo e a aprendizagem mecânica como a aprendizagem. Na prática, uma grande 

perda de tempo. (MOREIRA, 2012, p. 45-71). 
 

Nesse cenário, nos propomos a contribuir com a construção de uma Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), que segundo Moreira (2012, p. 45) “são 

sequências de ensino fundamentadas teoricamente, voltadas para a aprendizagem 

significativa, não mecânica, que podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela 

voltada diretamente à sala de aula”. 

Como forma de colaborar para uma aprendizagem que seja potencialmente 

significativa, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), tomamos o seguinte 

problema de investigação: como uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

(UEPS), pode contribuir para facilitar uma aprendizagem significativa, à luz da TAS, no 

estudo de Função Polinomial do 1º grau, com alunos do 1º ano do Ensino Médio?  

Para subsidiar nossa pesquisa fomos buscar algumas referências como Ausubel (2003), 

Burak e Aragão (2012); Moreira (1985, 2011, 2012), Masini (1982, 1999, 2011) e Santos 

(2008). Daí nos propormos a falar sobre “Teorias da Aprendizagem”, e, em especial, A Teoria 

da Aprendizagem Significativa que se propõe a estudar o ato da formação de significados ao 

nível da consciência, ou seja, estudar o ato da cognição.  

Pois, entendemos que tendo consciência da sua prática e de como se dá o processo de 

ensino e aprendizagem, o professor poderá ser um facilitador da aprendizagem, em especial, o 
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aprender, e o aprender significativamente, tendo sentido e significado para quem ensina e para 

quem aprende. E nesse aspecto lembramos Santos (2008) quando diz: 

 

[...] os processos por meio dos quais aprendemos ainda são foco de estudos e 

pesquisas que visam a nos dar pistas de como aperfeiçoar nosso ‘aparelho 

aprendente’. Esse aperfeiçoamento inclui aprender, mais rápido e mais 

significativamente, exigências contundentes dos nossos tempos. (SANTOS, 2008, p. 

11). 
 

Com o intuito de colaborar no sentido de ter uma aprendizagem com mais sentido e 

significado, foi que nos propusemos a fazer a presente pesquisa. Para isso estruturamos o 

nosso trabalho em seis capítulos que sintetizaremos a seguir. 

No primeiro capítulo, que é essa introdução, além dos objetivos geral e específicos e 

da questão norteadora, procuramos situar o leitor na discussão que pretendemos fazer, no 

tocante aos fatos que nos levou a desenvolver tal estudo.  

O segundo capítulo, intitulado Teoria da Aprendizagem Significativa, dialogamos com 

alguns pesquisadores, por exemplo, Ausubel, Burak e Aragão, Moreira, Masini e Santos. 

Além disso, discutimos os aspectos dessa teoria no ensino e aprendizagem de função do 1º 

grau. 

A pesquisa mais adequada ao nosso estudo foi a pesquisa qualitativa, que é tema do 

nosso terceiro capítulo, intitulado metodologia da pesquisa. Além disso, nele discutimos sobre 

o contexto da escola, os colaboradores da pesquisa e o percurso metodológico.       

O quarto capítulo, resultado e análise dos dados coletados, analisamos as atividades 

realizadas em sala de aula com os alunos de uma turma de 1º ano de uma escola pública da 

rede estadual do RN. Além disso, mencionamos as dificuldades encontradas para realizar tal 

estudo, as potencialidades da proposta que trabalhamos e os elementos que foram envolvidos 

nessa tarefa à luz do nosso referencial teórico, que nos proporcionou o desenvolvimento do 

Produto Educacional. 

O quinto capítulo trata do Produto Educacional, que foi a elaboração de uma Unidade 

de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). Nele definimos o que é uma UEPS, as etapas 

que constituem a elaboração da unidade de ensino, seu objetivo e potencialidades. 

O sexto capítulo, considerações finais, buscamos contemplar as contribuições do nosso 

estudo para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Ressaltando os aspectos 

que deveriam estar presentes numa ação que visasse uma aprendizagem significativa em 

matemática, baseado nas nossas referências teóricas e nos resultados obtidos através dos 

dados coletados.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

 

Analisar a possibilidade de utilização das UEPS como elemento facilitador da 

aprendizagem significativa no ensino de Função do 1º grau.  

 

1.2.2 Específicos 

 

 Elaborar e aplicar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para o 

ensino de Função do 1º Grau; 

 Analisar a UEPS desenvolvida em uma turma do 1º ano do Ensino Médio, numa 

escola da rede estadual do RN. 

 Sistematizar o Produto Educacional da dissertação. 
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2 TEORIAS DE APRENDIZAGEM: UM BREVE HISTÓRICO 

 

Antes de falarmos sobre aprendizagem significativa que surgiu na década de 1960, 

vamos expor sobre o que significa teoria de aprendizagem. Teoria é uma tentativa humana de 

sistematizar uma área de conhecimento. Então, uma teoria de aprendizagem é uma construção 

humana para interpretar sistematicamente a área de conhecimento que chamamos de 

aprendizagem (MOREIRA; MASINI, 1999). 

Para Ronca (1994) uma teoria de ensino terá como tripé: a realidade local, a estrutura 

cognitiva de cada aluno e a identificação dos conceitos amplos e fundamentais das diversas 

áreas do conhecimento. Afirma ainda que uma teoria de ensino tem por base a construção de 

princípios que podem ser adaptados tanto a diferentes sujeitos como a diferentes situações.   

Historicamente, o homem não só quis aprender como também procurou saber como se 

aprende. Desde o século XVII, têm surgido periodicamente teorias de aprendizagem 

desafiando outras já existentes. Geralmente uma nova teoria da aprendizagem não é 

incorporada à prática das escolas antes de ter transcorrido de 25 a 75 anos do seu 

aparecimento. E se uma nova teoria vier a influenciar na orientação de uma escola, não exclui 

as já existentes, elas competem entre si. Ressalta Bigge (1977) que: 

 

Um professor sem sólida orientação teórica dificilmente consegue ir além de manter 

os alunos ocupados. É verdade que muitos professores atuam dessa forma, 

utilizando uma mistura de métodos sem qualquer orientação teórica. Entretanto, essa 

maneira confusa de ensinar é indubitavelmente responsável por muitas das críticas 

negativas que são feitas atualmente à educação pública (BIGGE, 1977, p. 6). 

 

 

Do exposto, vemos que por algumas vezes o cenário da escola e, em especial, o 

ambiente da sala de aula, pode ficar um pouco confuso em relação à aprendizagem se não 

estiver bem clara a orientação teórica adotada e seguida pelo professor. Em virtude disso, 

podemos ter uma ideia do quanto é importante para o professor ter consciência em sua prática 

educativa do respaldo teórico que a embasa. Cabe a ele saber por qual corrente teórica da 

aprendizagem é orientado para não correr o risco de, eventualmente, adotar aspectos 

conflitantes de diferentes teorias da aprendizagem. 

Nesse sentido, Moreira (1985) nos ajuda a entender um pouco mais dos aspectos 

levantados acima, como também nos dá uma orientação para compreendermos esse contexto, 

quando questiona “o porquê de se preocupar com teorias” e sugeri ser mais útil se preocupar 

com algo mais objetivo, como possíveis soluções para problemas didáticos, técnicas ou 

métodos de ensino. 
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A resposta dada pelo autor aos seus próprios questionamentos é um “possível que 

sim”, que seria melhor gastar tempo com problemas didáticos, técnicas ou métodos de ensino. 

Porém, ele nos leva a outra reflexão: por que muitas vezes várias alternativas metodológicas 

são testadas, mudam os estilos das aulas, utilizam-se recursos audiovisuais e motivacionais e 

os resultados em termos de aprendizagem continuam deixando a desejar? Em meio a tudo 

isso, o autor diz que talvez seja tão útil ao professor saber mais sobre teorias de aprendizagem 

para a melhoria na qualidade do ensino quanto ter familiaridade com métodos, técnicas e 

recursos instrucionais (MOREIRA, 1985). 

Aspectos como os expostos acima sobre essa teoria contribuíram para nossa decisão 

em trabalhar e escrever sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), pois acreditamos 

que, tendo consciência da sua prática educativa e das possibilidades de como se dá o processo 

de ensino e aprendizagem, o professor poderá ser um facilitador da aprendizagem e, em 

particular, o aprender significativamente, tendo sentido e significado para quem ensina e para 

quem aprende.  

Moreira (1985) cita de um modo geral três enfoques teóricos ligados ao processo de 

ensino e aprendizagem: o enfoque comportamentalista em que o indivíduo responde a 

estímulos do ambiente externo; o enfoque humanístico onde o indivíduo é visto como um 

todo e aprende como pessoa; e, por fim, o enfoque cognitivista que prioriza o processo da 

cognição onde o universo de significados do indivíduo tem origem. Esse último enfoque, o 

cognitivista, será o enfoque que abordaremos no nosso estudo sobre aprendizagem 

significativa, por se preocupar em procurar entender os mecanismos presentes no processo de 

aprendizagem e sem deixar de considerar o indivíduo que aprende como parte de um contexto 

maior e mais significativo. 

Sendo assim, concordamos com a afirmação de Santos (2008) quando diz que: 

 

 

[...] assim como o conhecimento da fisiologia humana é indispensável para que o 

médico desempenhe suas funções, o conhecimento a respeito de como se processam 

os mecanismos da aprendizagem é essencial para o exercício profissional do 

professor. (SANTOS, 2008, p. 46). 

 

  

Neste trabalho não temos a pretensão de abordar todos os mecanismos envolvidos no 

processo de aprendizagem, mas sim de oferecer ao leitor e, em particular, ao leitor professor, 

uma ideia do quanto é fundamental conhecermos alguns desses mecanismos que poderão 

servir de facilitadores ao entendimento de como se processa o ensino que leve a uma 
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consequente aprendizagem significativa. No nosso caso, abordaremos mecanismos envolvidos 

no processo de aprendizagem que possibilitem uma aprendizagem significativa. 

Outro ponto importante a ser compreendido é o dimensionamento no decorrer da 

história da humanidade do sentido do que seja “aprender”. Aprender hoje, segundo Santos 

(2008, p. 46) “não tem a mesma dimensão que tinha há duas décadas, nem a mesma dimensão 

dos anos cinquenta, do século XVIII, da Idade Média ou da Antiguidade”. Ainda com base no 

mesmo autor, o sentido de aprender foi, cumulativamente, ao longo do tempo, se 

reconfigurando e se transdisciplinarizando. 

Segundo Santos (2008), nos períodos citados acima, a dimensão do que seja aprender 

foi se acumulando, passando de uma dimensão, que era moral e filosófico (antiguidade), para 

uma dimensão científica onde a sede de compreender o mundo dominava o ato de aprender 

(Idade Moderna).  

Com o advento da Revolução Industrial, quando o homem percebe que a tecnologia 

pode intervir nos meios de produção e no mundo, a aprendizagem incorpora agora a dimensão 

tecnológica. No início do século XX, a psicologia como ciência tenta explicar o ato de 

aprender, daí surge à dimensão psicológica do ato de aprender, que divide o processo de 

aprendizagem em cognitivo (que se processa no cérebro), afetivo (referente ao nosso aparelho 

emocional) e psicomotor (aprendizagem do corpo). Em virtude dessa divisão, surge nos anos 

oitenta o movimento holístico tentando rejuntar as dimensões do que é aprender separadas 

pela dimensão psicológica. “Nisso, surge a dimensão instrumental do ato de aprender, que se 

caracteriza pela máxima de aprender a aprender” (SANTOS, 2008). 

Em meio a tantos enfoques a respeito do que venha ser o ato de aprender e nas 

dimensões da cognição (sentimentos/afetos, aspectos psicomotores e tecnológicos), que 

envolvem tal ato, é que vemos, na aprendizagem significativa, uma forte possibilidade teórica 

no sentido de procurar dar significado ao processo de ensino e aprendizagem, pois se 

preocupa com o desenvolvimento de capacidades e habilidades que o ato de aprender pode 

proporcionar ao indivíduo, bem como a aplicação dessa aprendizagem em diferentes 

contextos como forma de certificar que houve aprendizagem e que ela foi significativa. 

O exposto acima ganha força e importância no seu potencial de aplicação no processo 

de ensino e aprendizagem quando vemos o que Bigge (1977) diz a seguir sobre o ensino 

quando este foi delegado as escolas.  
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Historicamente, na maior parte das situações do cotidiano, aprender, não era um 

problema. Os pais ensinavam os filhos, oficiais de uma profissão ensinavam seus 

aprendizes e o ensino consistia em dizer e mostrar como. Não havia preocupação 

com uma teoria da aprendizagem. Mas, quando o ensino foi delegado a ambientes 

especiais (as escolas), a aprendizagem deixou de ser uma questão tão simples. As 

matérias ensinadas nas escolas pareciam diferentes dos assuntos aprendidos no 

cotidiano ou na sociedade. Com essa formalização do ensino, segundo o mesmo 

autor, os professores e escolas perceberam que, o ensino por eles oferecido era por 

muitas vezes insuficientes, pois, o conteúdo a ser aprendido pelos alunos podia ser 

apresentado inúmeras vezes sem resultados palpáveis. (BIGGE, 1977, p. 3-4). 

 

 

Como consequência disso temos que: 

  

 

[...] muitos estudantes mostram-se desinteressados, outros tornam-se rebeldes, 

trazendo sérios problemas para os professores. Consequentemente, muitas vezes as 

salas de aula se assemelham a campos de batalha onde professores e alunos fazem 

guerra uns contra os outros. Tal estado de coisas pode vir a ser considerado como 

fato consumado por professores, alunos e pais que, consequentemente, acham 

natural que os jovens não gostem da escola e tentem resistir à aprendizagem 

acadêmica. Em decorrência, assumem que isso é apenas mais um dos fatos 

desagradáveis da vida: as crianças e os jovens aprendem pouco na escola. (BIGGE, 

1977, p. 4).  
 

 

Concordamos com o autor quando afirma que entender um pouco mais sobre teoria da 

aprendizagem ajudará o professor a compreender melhor a problemática do ensino nas escolas 

atuais. Para ele não existem respostas prontas e acabadas em termos de aprendizagem e 

nenhuma teoria da aprendizagem pode ser considerada superior às demais em termos 

absolutos.  

De qualquer forma, a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem pode 

melhorar a qualidade do ensino que um professor pode promover a seus alunos. É com esse 

entendimento que procuramos realizar uma reflexão sobre o que venha a ser, como acontece, 

e qual o processamento da aprendizagem dentro de uma visão de aprender e fazê-lo 

significativamente. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DA  APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

David P. Ausubel, como muitos outros filhos de imigrantes nos Estados Unidos e pela 

condição social que se encontrava, recebeu na infância um ensino carente de sentido e 

significado. Esse foi um dos motivos que o levou a desenvolver, na década de 1960, uma 

teoria cognitiva de aprendizagem humana denominada de “Teoria da Aprendizagem 

Significativa”. 
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Como representante do cognitivismo, Ausubel propõe uma explicação teórica do 

processo de aprendizagem. Ele diz que a aprendizagem significativa é o processo pelo qual 

um novo conhecimento se relaciona de forma não arbitrária e não literal com aquilo que o 

aprendiz já sabe e, como consequência dessa interação, ocorre adaptações em sua estrutura 

cognitiva, influenciando nos mecanismos da aprendizagem que correspondem ao fazer. 

(AUSUBEL, 2003). 

Reforçando o que foi posto anteriormente, Moreira (2011) diz que aprendizagem 

significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira 

substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Nesse mesmo sentido, Santos 

(2008) diz que aprendizagem significativa é aquela que ocorre a partir do surgimento de um 

sentido pessoal por parte de quem aprende, o que desencadeia uma atitude proativa que tenta 

desvendar o novo e (re) construir conceitos que ampliam cada vez mais a habilidade de 

aprender. 

Ainda com relação a aprender significativamente Masini (2011) diz que: 

 

[...] o conhecimento vai sendo adquirido à medida que o ser humano se situa no 

mundo, evidenciando que sua concepção de aprendizagem significativa diz respeito 

à integração de novas informações em um complexo processo pelo qual aquele que 

aprende adquire conhecimento. (MASINI, 2011, p. 2). 

 

 

Mediante os aspectos citados acima com relação ao que seja aprender 

significativamente, percebemos a potencialidade para o processo de ensino e aprendizagem 

dessa forma de aprender e tal visão é reforçada com as várias vertentes com as quais a Teoria 

da Aprendizagem Significativa se relaciona, tais como: a relação do homem com o mundo que 

o cerca; a relação de quem ensina com aquele que aprende; a relação do compreender de 

quem ensina com o compreender de quem aprende; a relação do conteúdo a ser ensinado com 

o que aquele que aprende já conhece; e a relação do que se propõe a ensinar com as condições 

de quem vai aprender (MASINI, 2011). 

Dos pontos expostos acima decorrem outros questionamentos como os que seguem: O 

que é aprender significativamente no ambiente de sala de aula? Como acontece esse processo 

de aprender significativamente nos indivíduos? Que dispositivos do complexo “aparelho 

aprendedor” humano são mobilizados para a efetivação dessa aprendizagem significativa? 

Para o primeiro questionamento, Ausubel (2003) diz que aprender significativamente é 

um processo através do qual um novo conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária e 
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substantiva à “estrutura cognitiva
1
” do educando. Já para o segundo questionamento, Burak e 

Aragão (2012) dizem que esse processo de aprender significativamente modifica o 

conhecimento em nível de consciência do indivíduo e isso só é possível em virtude de uma 

estrutura organizada de elementos do “aparelho aprendedor” humano chamada de 

subsunçores
2
.  

E finalmente para o terceiro questionamento, segundo os mesmos autores, Burak e 

Aragão (2012), os subsunçores são capazes de explicar como acontece a aquisição de novos 

significados, a extensão do período de retenção desses significados, a estrutura hierarquizada 

do conhecimento, e, a ocorrência eventual de esquecimento.  

Disso, temos mais um argumento que ajuda a compreender o porquê de nos propormos 

a falar sobre Aprendizagem Significativa, que estuda o ato da formação de significados ao 

nível da consciência, ou seja, estuda o ato da cognição (MOREIRA; MASINI, 1982). Esses 

autores, com relação à cognição, dizem que: 

 

[...] cognição é o processo através do qual o mundo de significados tem origem. À 

medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de significação, isto é, 

atribui significados à realidade em que se encontra. Esses significados não são 

entidades estáticas, mas pontos de partida para a atribuição de outros significados. 

Tem origem, então, a estrutura cognitiva (os primeiros significados), constituindo-se 

nos “pontos básicos de ancoragem” dos quais derivam outros significados 

(MOREIRA; MASINI, 1982, p. 3). 

 

 

Acreditamos que tendo consciência da sua prática e de como se dá o processo de 

ensino e aprendizagem, o professor poderá ser um facilitador da aprendizagem, em especial o 

aprender, e o aprender significativamente, tendo sentido e significado para quem ensina e para 

quem aprende. Nesse aspecto, lembramos Santos (2008) quando diz que buscando as pistas de 

como aperfeiçoar nosso “aparelho aprendente”, podemos aprender mais e mais 

significativamente, exigência contundente dos nossos tempos. 

Nesse sentido, concordamos com Moreira (1985) quando diz que: “talvez saber mais 

sobre como o indivíduo aprende possa ser tão útil ao professor na melhoria da qualidade do 

ensino, quanto à familiaridade com métodos, técnicas e recursos instrucionais”.  

Esse pensamento é reforçado por Santos (2008) quando cita sete atitudes que podem 

compor a ação docente no sentido de promover uma aprendizagem significativa: saber dar 

sentido ao conteúdo, saber especificar, compreender, definir, argumentar, discutir e levar para 

                                                           
1 Estrutura cognitiva: envolve a atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e 

linguagem. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_cognitiva>. Acessado em: 28/11/2013.  
2 Subsunçor: é um conhecimento específico, existente na estrutura do indivíduo, que permite dar significado a 

um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. (MOREIRA; 2011, p.14). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percepção
http://pt.wikipedia.org/wiki/Memória
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raciocínio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juízo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imaginação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_cognitiva%3e
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vida. Esses elementos quando presentes no processo de ensino e aprendizagem podem 

proporcionar uma aprendizagem mais significativa para o educando. E, tais aspectos ficaram 

evidentes quando aplicamos atividades procurando dar sentido ao conteúdo, num contexto 

que fazia parte do cotidiano dos alunos. Situação que reforçou a importância das atitudes 

citadas pelo autor em um processo de ensino que busca proporcionar uma aprendizagem 

significativa. 

Disso podemos perceber que a base da aprendizagem, e uma aprendizagem que seja 

significativa, não pode ser a imposição, a arbitrariedade ou a causalidade, e, nem ser carente 

de sentido para o sujeito que aprende. Burak e Aragão (2012) ressaltam que só ocorrerá 

aprendizagem significativa se o material apresentado ao aluno for um material capaz de 

mobilizar diferentes recursos (subsunçores) da sua estrutura cognitiva, para que assim possa 

compreender e relacionar o “novo” material com algo já aprendido pelo educando. Eles dizem 

ainda que esses mesmos recursos devem ser acionados sempre que tal situação for 

reapresentada ao aluno, mas agora com uma visão mais ampla por parte do aluno, da situação 

e do conhecimento compreendido. E, afirmam que: 

 

[...] a importância da aprendizagem significativa no processo de Educação é devida 

ao fato de ser este tipo de aprendizagem o mecanismo humano por excelência para a 

aquisição e a retenção de grande quantidade de ideias e informações, em qualquer 

campo de conhecimento (BURAK; ARAGÃO, 2012, p. 36). 

 
 

Os autores citados acima mostram ainda um paralelo entre o tratamento dado aos 

corpos de conteúdos no ensino escolar e a eficiência apregoada por Ausubel em relação à sua 

aprendizagem significativa. Para fazer tal paralelo dizem que a aquisição e a retenção de 

grandes corpos de conteúdos no ensino escolar constituem um fenômeno interessante, pois: 

 

[...] os seres humanos, diferentemente dos computadores, só podem reter e 

imediatamente reproduzir uma quantidade discreta de informações apresentadas de 

uma só vez; a memoria, no caso de listas de palavras mecanicamente aprendidas 

através de inúmeras apresentações, é comprovadamente limitada, tanto com relação 

ao tempo de retenção, como ao tamanho da lista, a não ser que o processo utilizado 

para a aprendizagem seja repetitivo à exaustão. Diferentemente da aprendizagem 

significativa [...] que é eficiente pelo relacionamento não arbitrário do material 

potencialmente significativo a ideias relevantes estabelecidas na estrutura cognitiva 

do aluno, que é capaz de explorar efetivamente seu conhecimento existente como 

matriz ideacional e organizacional, para a incorporação, compreensão e fixação de 

grandes conjuntos de ideias novas geralmente apresentadas no ensino escolar. É 

eficiente pela consideração da natureza substantiva do material de ensino, 

relacionado e incorporado à estrutura cognitiva, possibilitando a extrapolação do 

tempo médio do período de retenção imposto pela memorização mecânica no 

processamento e na fixação da informação, do conhecimento (BURAK; ARAGÃO, 

2012, p. 36). 
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Através deste paralelo podemos ter uma ideia onde a aprendizagem poderá acontecer 

para que o conhecimento produzido possa ser utilizado posteriormente com mais significado e 

compreensão por parte do educando, pois quando a aprendizagem é significativa, segundo o 

cognitivismo, resulta num armazenamento de informações na mente do ser que aprende, ou 

seja, resulta em informações organizadas na estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 

1985). Ressalta Moreira (1985), se apossando das concepções de Ausubel que: 

 

[...] a atenção de Ausubel está constantemente voltada para a aprendizagem tal como 

ela ocorre na sala de aula, no dia a dia da grande maioria das escolas. Para ele, o 

fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aluno já 

sabe (cabe ao professor determinar isso e ensinar de acordo). Novas ideias e 

informações podem ser aprendidas e retidas na medida em que conceitos relevantes 

e inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do 

indivíduo e funcionem, dessa forma, como ponto de ancoragem às novas ideias e 

conceitos. (MOREIRA, 1985, p. 62). 

 

 

Nesta perspectiva, podemos ter uma noção da importância da aprendizagem 

significativa, com base no cognitivismo, defendida por Ausubel, pois além do foco na 

aprendizagem em sala de aula, tal como ela ocorre não se restringe a influência direta dos 

conceitos já apreendido sobre o novo material, mas abrange, também, modificações 

significativas na estrutura cognitiva do indivíduo quando conceitos mais relevantes e 

inclusivos (ancoradouros) interagem com o novo material e modificam-se em função dessa 

ancoragem (MOREIRA, 1985). 

Outro aspecto que nos chama a atenção pela harmonia de pensamento na Teoria da 

Aprendizagem Significativa é que ela não faz uma distinção dicotômica entre aprendizagem 

significativa e aprendizagem mecânica. O que existe entre elas não é uma dicotomia e sim um 

continuum. Na aprendizagem mecânica também podemos desenvolver subsunçores para 

subsidiar a aprendizagem significativa de um novo material nos casos em que estes não 

existam ou não estejam bem definidos na estrutura cognitiva do educando. Da mesma forma, 

tal distinção não deve ser confundida entre aprendizagem por recepção (aquela onde o que 

deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz na sua forma final), e aprendizagem por 

descoberta (em que o conteúdo principal a ser aprendido deve ser descoberto pelo aprendiz). 

Ou seja, quer seja por recepção ou descoberta a aprendizagem é significativa se a nova 

informação incorpora-se de forma não arbitrária à estrutura cognitiva do indivíduo 

(MOREIRA, 1985). 

O conceito principal da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa. Para que 

tal conceito se evidencie, além dos aspectos mencionados acima, algumas vezes se faz 
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necessário a utilização de organizadores prévios, que são materiais apresentados antes do 

material potencialmente significativo e funcionam como “pontes cognitivas” facilitando a 

formação de subsunçores para a compreensão de tal material significativo. A outra condição 

para que ocorra aprendizagem significativa, é que o educando relacione de forma substantiva, 

e não arbitrária, o material, potencialmente significativo à sua estrutura cognitiva. Essas duas 

condições são necessárias para que ocorra aprendizagem significativa. Caso contrário, na 

ausência de uma delas, do material potencialmente significativo ou da disposição por parte do 

aprendiz em querer aprender, nem o processo, nem o produto da aprendizagem serão 

significativos. (MOREIRA, 1985). 

Mais uma vez aspectos da teoria da aprendizagem de Ausubel nos chama a atenção e 

nos mostram evidências de que houve aprendizagem e que ela foi significativa. Para tanto, 

temos que formular questões e/ou problemas de uma maneira nova e não familiar ao 

educando, possibilitando assim máxima transformação do conhecimento adquirido. Podemos 

observar também que a atenção de Ausubel estava voltada para a aprendizagem tal como ela 

acontece na sala de aula, no seu dia a dia, tendo como foco aquilo que o aluno já sabe. E tal 

preocupação é observada na maneira como ele propõe a verificação de evidência de uma 

aprendizagem que seja significativa (MOREIRA, 1985).  

Segundo Moreira (1985), há três tipos de aprendizagem significativa: a 

representacional, a de conceitos e a proposicional. 

 A representacional é o tipo mais básico de aprendizagem significativa e do qual as 

demais dependem, onde os símbolos passam a significar para o indivíduo aquilo que seus 

referentes significam; a de conceitos é um tipo representacional de aprendizagem, em que os 

conceitos são também representados por símbolos particulares, porém são genéricos ou 

categóricos, representando abstrações dos atributos essenciais dos referentes, regularidades 

em eventos ou objetos; e a aprendizagem proposicional cuja tarefa é aprender o significado 

expresso pelas ideias através das proposições. 

Estes tipos de aprendizagens em maior ou menor grau, em virtude da interação com os 

subsunçores e ou a relação com a estrutura cognitiva preexistente no indivíduo, podem 

acontecer por subordinação, superordenada ou combinatória.  

A subordinação é a relação com o conhecimento específico existente na estrutura 

cognitiva do indivíduo; a superordenada é a assimilação de conceitos ou ideias já 

estabelecidos na estrutura cognitiva por outro conceito ou proposição mais geral e inclusivo; e 

a combinatória é como se a nova informação fosse potencialmente significativa por ser 
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relacionável à estrutura cognitiva como um todo, de maneira geral, e não com aspectos 

específicos (MOREIRA, 1985). 

Para que o novo material, potencialmente significativo, possa ser aprendido 

significativamente e fique mais claro e organizado na estrutura cognitiva do educando, se faz 

necessário que haja um período de assimilação do que foi aprendido. Nesse período as ideias 

e/ou conceitos novos existirão juntos por certo período, até que aconteça a modificação do 

subsunçor, para que este tenha seu campo conceitual ampliado para vir a servir de 

“ancoradouro” para novos conhecimentos. É nesse momento que acontece a assimilação 

obliteradora, ou seja, a modificação do subsunçor. E tal assimilação pode acontecer por uma 

diferenciação progressiva ou reconciliação integrativa. Segundo Moreira (1985): 

 

 

A diferenciação progressiva é vista como um princípio programático da matéria de 

ensino, segundo o qual as ideias, conceitos, proposições mais gerais e inclusivos do 

conteúdo devem ser apresentados no início da instrução e, progressivamente, 

diferenciados em termos de detalhe e especificidade. E isso é baseado em duas 

hipóteses: 1ª – é menos difícil para seres humanos captar aspectos diferenciados de 

um todo mais inclusivo previamente aprendido do que chegar ao todo a partir de 

suas partes diferenciadas previamente aprendidas; 2ª – a organização do conteúdo de 

uma certa disciplina na mente de um indivíduo é uma estrutura hierárquica na qual 

as ideias mais inclusivas e gerais estão no topo da estrutura e, progressivamente, 

incorporam proposições, conceitos e fatos menos inclusivo e mais diferenciados. Já 

a reconciliação integrativa, é o princípio segundo o qual a instrução deve também 

explorar relações entre ideias, apontar similaridades e diferenças importantes e 

reconciliar discrepâncias (MOREIRA, 1985, p. 69). 

 

 

Na prática, a diferenciação progressiva possibilita a interação de novas ideias com 

ideias pré-existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Essa interação promove a ampliação 

dos subsunçores, proporcionando uma maior ancoragem conceitual. À medida que essas 

relações se estabelecem, proporcionam uma maior ancoragem dos conceitos e tais conceitos 

antes separados, desvinculados, passam a ter um caráter mais geral e mais abrangente do que 

àqueles que os originaram. Isso é o que se chama, na Teoria da Aprendizagem Significativa, 

de reconciliação integradora. 

A interação desses dois processos promove aprendizagem ao aluno à medida que os 

conceitos vão se diferenciando mais e mais, sendo assim, a reconciliação entre eles 

proporcionam a formação de conceitos mais amplos e inclusivos, com subsunçores mais 

elaborados (obliteração) que servem de ancoragem para a assimilação de novos 

conhecimentos e, assim por diante, o ciclo se repete. 

Na UEPS, Produto Educacional que construímos, percebemos a inter-relação entre os 

processos citados acima na atividade em grupo que trabalhamos o uso de um Glossário, pois, 
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nela ficou mais evidente a interação das ideias novas com as pré-existentes e uma ampliação 

mais elaborada dos conceitos existentes na estrutura cognitiva do educando. 

      

 2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E O ENSINO DE FUNÇÃO EM MATEMÁTICA 

 

Nesta seção procuramos estabelecer uma relação entre os conceitos da aprendizagem 

significativa e o estudo das funções em sala de aula. 

Iniciamos este ponto da pesquisa lembrando Ronca (1994) quando na sua fala ressalta 

que: “a aprendizagem significativa no contexto atual é essencial para a educação brasileira, 

em que se exige uma eficiência cada vez maior por parte das escolas, principalmente para 

enfrentar o grave problema da repetência nas primeiras séries do primeiro grau”. 

A esse estado de exigência para com a escola para o enfrentamento da repetência é 

acrescentado a evasão e tais situações são também observadas no ensino médio, em especial 

no nosso campo de pesquisa. Dados oficiais veiculados pelo Ministério da Educação – MEC 

confirmam tal situação no ensino médio, como mostra o Quadro1: 

 

Quadro 1: Taxa de abando no Ensino Médio 

Taxa de abandono ENSINO MÉDIO - ano 2010* 

Brasil 10,3% 

Nordeste 14,2% 

Rio Grande do Norte 17,3% 

(*) Fonte: MEC/INEP/DTDIE 

 

Os dados do Quadro 1 não são diferentes dos dados do Quadro 2, que retratam a 

realidade da Escola Estadual João de Abreu no que diz respeito à evasão e à repetência nas 

turmas do 1° ano do Ensino Médio noturno, que é o nosso campo de pesquisa. 

 

Quadro 2: Quadro de Rendimento Anual – Escola Estadual João de Abreu 

QUADRO DE RENDIEMNTO ANUAL – 2013 

ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE ABREU 

Nível de Ensino Matrícula Inicial Evasão (%) Retidos (%) 

Ens. Médio 782 18% 21% 

1º Ano 339 19% 22% 

Fonte: Direção da Escola Estadual João de Abreu 
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Além desses dados específicos com relação ao abandono no ensino médio, temos 

ainda as informações veiculadas pelo Ministério da Educação/INEP, que tem como base a 

taxa de abandono e de reprovação para sinalizar em que estado o ensino e a aprendizagem na 

área de Matemática se encontra, informando, para tal fim, qual o resultado alcançado pelas 

escolas no Brasil e qual seria a meta a alcançar. Resumidamente temos no Quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3: Resultados alcançados e Metas desejadas para o ensino médio 

Resultados alcançados e Metas desejadas para o ensino de matemática no ensino médio 

– IDEB/2013 

Unidades Federadas Resultado Alcançado Meta 

Brasil 3,7 3,9 

Rio Grande do Norte 2,7 3,9 

Fonte: Ministério da Educação/INEP 

 

Nesse sentido, lembramos Demo (2008) quando fala que medidas têm sido tomadas no 

intuito de melhorar os dados desanimadores com relação à aprendizagem do aluno brasileiro 

no tocante ao ensino de Português e Matemática. Porém, medidas como as implantadas a 

partir de 1997, segundo o citado autor, como o aumento no número de dias letivos de 180 para 

200 dias letivos por ano, não surtiram os efeitos esperados. Outros aspectos nesse contexto 

precisariam ser levados em consideração, tais como: o foco na aprendizagem, e o que fazer 

para melhorá-la? Somente a aula não resolve essa situação, ela é apenas um procedimento 

auxiliar da aprendizagem. 

Quando vemos pontos como os elencados acima, encontramos mais motivos para 

respaldar nossa opção em desenvolver um trabalho que tenha um direcionamento pautado na 

linha da Teoria da Aprendizagem Significativa, pois procura realizar um movimento de 

reflexão sobre a ação para buscar os meios de como minimizar as possíveis lacunas no 

processo de ensino e aprendizagem, procurando proporcionar um maior sentido e significado 

ao ato de ensinar e aprender no ambiente de sala de aula.  

Esse movimento de reflexão à ação, no que diz respeito a proporcionar uma 

aprendizagem significativa, ganha força no nosso estudo sobre Função Polinomial do 1º grau 

quando sabemos que “o conhecimento matemático é necessário em uma diversidade de 

situações, como apoio a outras áreas do conhecimento, ou ainda, como forma de desenvolver 

habilidades, capacidades e pensamentos que serão exigidos ao longo da vida social e 

profissional” (BRASIL, 2002, p. 111). 
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 Percebemos elementos da Teoria da Aprendizagem Significativa quando é dito que 

são desenvolvidas capacidades que serão exigidas ao longo da vida social e profissional, ou 

seja, são elementos para que o professor promova um ensino que leve a uma aprendizagem 

que seja significativa e, dentre os elementos citados, para que aconteça tal aprendizagem, está 

a importância de levar o que se aprende para a vida, quer seja social ou profissional 

(SANTOS, 2008). 

Além dos elementos citados no parágrafo anterior, o estudo de função permite também 

ao aluno adquirir familiaridade com a linguagem algébrica, modelar situações-problema e 

poder fazer conexões dentro e fora da própria matemática, permiti-nos partir daquilo que o 

aluno já sabe (BRASIL, 2002). 

Encontramos também inúmeros trabalhos que falam e tratam da importância do estudo 

de função. Por exemplo, Matos Filho diz que: 

 

 

O conceito de função possui notável relevância na formação matemática de qualquer 

cidadão atuante na sociedade contemporânea. Além de estar ligado a situações que 

envolvem abstrações, interpretações e resolução de problemas relativos a diversos 

fenômenos estudados em várias áreas do conhecimento humano, possui também 

uma importante relevância científica e social (MATOS FILHO, 2008, p. 5). 

 

 

Ressalta Wilmer (2008) que, em virtude de seu caráter prático não só na Matemática 

como também a aplicação em outras áreas do conhecimento como a Física, Química e a 

Biologia, o conceito de função é um dos muitos conceitos da matemática que nos ajuda a 

compreender um pouco melhor o mundo que nos cerca. Podemos observar tal aplicação em 

situações como as seguintes: a dose de um remédio em função do peso da criança que é 

medicada; o desconto no Imposto de Renda em função da faixa salarial; o salário de um 

vendedor em função do volume de vendas, entre outras.  

Situações como as elencadas acima são passíveis de serem exploradas a partir do que o 

aluno já sabe, evidenciando assim um dos aspectos presentes na Teoria da Aprendizagem 

Significativa, o fato de que os conteúdos podem ser melhor explorados, como já 

mencionamos nesse texto, partindo daquilo que o aluno já sabe. 

Outro aspecto importante do conceito de função não só com relação a sua aplicação 

prática na Matemática, como também em outras áreas do conhecimento, é que seu estudo 

acompanha toda vida estudantil do educando, em maior ou menor grau, dependendo da sua 

área de atuação. Um exemplo disso é o fato deste conceito ser de fundamental importância 
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para o ensino do cálculo diferencial e integral, além de ser uma das ideias mais fundamentais 

da Matemática (ÁVILA, 2012). 

A ideia de função que temos hoje foi sendo construída ao longo do tempo com a 

contribuição de vários matemáticos. Leibniz introduziu as palavras: função, constante e 

variável na linguagem matemática. Já a notação f(x) para indicar a lei de formação de uma 

função foi introduzida por L. Euler e Dirichlet deu uma definição muito próxima da que 

temos hoje em dia do que venha a ser uma função (IEZZI, 2010). 

Outra razão para o estudo de função, além do seu teor abrangente e significativo, é o 

fato de abranger os três campos conceituais da Matemática: Aritmética, Geometria e Álgebra 

(DUARTE, 2011). 

A centralidade do conceito de função está na relação entre quantidades variáveis, pois 

não pensamos em fórmulas matemáticas ou subconjuntos de produto cartesiano quando 

compramos um determinado produto, fazemos sim a relação entre o preço e a quantidade 

comprada daquele produto através do conhecimento que temos sobre como essas grandezas 

variam (REZENDE, 1999). 

É com base em ideias como as apresentadas aqui, e no caráter significativo que o 

estudo de função pode ter, que procuramos desenvolver uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa com o foco no conhecimento sobre o conceito de função, 

explorado no Ensino Médio. E, assim, promover junto aos alunos de uma turma do 1º ano do 

Ensino Médio situações de uso da função polinomial do 1º grau a partir do entendimento do 

conceito de função e acerca dos seus elementos constitutivos (variável
3
 independente e 

dependente, domínio, imagem e a raiz da função), dentre outros que mencionaremos à medida 

que forem necessários ao nosso estudo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Entendemos por variável um símbolo que serve para denotar qualquer dos elementos de um dado conjunto, 

chamado o domínio da variável. (ÁVILA, 2012). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo descrevemos o caminho que percorremos para chegar aos resultados 

que apresentamos. Para tanto, iniciamos concordando com Almeida (2011) quando diz: 

 

Um estudo é considerado científico quando são adotados métodos em sua realização. 

Mesmo que o principal achado seja decorrente de um acaso, como foi a descoberta 

da penicilina, a partir da casual contaminação de uma amostra que deveria ser 

analisada houve adoção de método para todo o estudo que sucedeu esse caso. Trata-

se da adoção de procedimentos padronizados e muito bem descritos, a fim de que 

outras pessoas possam chegar a resultados semelhantes se seguirem os seus passos. 

(ALMEIDA, 2011, p. 30). 

 

 

Isso nos mostra que para realizarmos um estudo que tenha respaldo no meio 

acadêmico e científico precisamos realizar uma série de procedimentos aceitos como 

caminhos para atingir os objetivos traçados e foi com base em tais métodos que passamos a 

desenvolver e descrever nossa pesquisa. 

  

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA  

 

No percurso metodológico do presente trabalho foi realizada também uma Pesquisa 

Bibliográfica (fontes secundárias) ou Histórico-bibliográfica, também chamada de estudo 

documental (fonte primária). As quais compreendem as fases de levantamento de dados de 

uma pesquisa científica (MARCONI; LAKATOS, 2010).  

Este estudo se enquadra dentro da abordagem de uma pesquisa qualitativa, que busca 

fazer uma descrição do processo, parte primordial em trabalhos desta categoria. É uma 

pesquisa que se caracteriza por apresentar dados predominantemente descritivos, ricos em 

detalhes do sujeito e do contexto sócio cultural da pesquisa. Ela toma seu objeto de estudo de 

modo completo e amplo, sem estabelecer a seleção de variáveis específicas previamente, pois 

elas surgem durante o processo de investigação. O pesquisador configura-se enquanto o 

principal instrumento de coleta e análise dos dados, sendo estes obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, dando maior ênfase ao processo do que ao produto, 

tendo ainda a preocupação de relatar o sentido que os participantes dão aos objetos de estudo 

(BODGAN; BLIKEN, 1994). 

Para tentar responder aos nossos questionamentos, recorremos às seguintes fontes de 

informação: pesquisa com base documental, observação estruturada, questionários e entrevista 
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semiestruturada. Segundo Laville e Dionne (1999) o termo “pesquisa com base documental” 

designa toda fonte de informação já existente e “observação estruturada” é quando o 

pesquisador conhece bem o contexto onde vai operar. Já com relação aos questionários, os 

autores dizem que permitem alcançar rápida e simultaneamente um grande número de 

pessoas. No que diz respeito à entrevista semiestruturada, esta ajuda a aumentar sensivelmente 

a taxa de respostas.  

Essas mesmas técnicas de coleta de dados, segundo Marconi e Lakatos (2010), têm as 

seguintes limitações respectivamente: as fontes documentais podem ser inexatas, distorcidas 

ou errôneas, devendo o pesquisador dispor de técnicas para testar tanto a validade como a 

fidedignidade das informações. Já no tocante às observações, as autoras dizem que o 

observado tende a criar impressões favoráveis ou não no observador e no que dizem respeito 

aos questionários, elas enfatizam o percentual pequeno de questionários que voltam e o 

grande número de perguntas sem respostas. Por fim, com relação à entrevista, as autoras 

ressaltam como limitação desta fonte de informação a dificuldade de expressão e 

comunicação do entrevistado e do entrevistador, além de ocupar muito tempo e ser difícil de 

ser realizada. 

Com relação aos instrumentos citados acima, temos segundo Fachin (2006, p. 146) 

que a “pesquisa documental corresponde a toda informação coletada, seja de forma oral, 

escrita ou visualizada”. 

Sobre o questionário, a autora acima cita algumas vantagens e desvantagens do citado 

instrumento de coleta de dados: afirma ser vantajoso porque é um instrumento de coleta de 

informação relativamente acessível, se comparado aos demais instrumentos de coleta de 

dados, além de apontar como outro benefício o fato do pesquisado ter mais tempo para 

responder as perguntas, se comparado aos outros tipos de instrumentos que exigem a presença 

do pesquisador. Já como desvantagem do questionário ela cita a possibilidade deste ser mal 

redigido, levando à incompreensões e comprometendo assim, relativamente, as respostas 

(FACHIN, 2006). 

Outro instrumento que mencionamos e adotamos foi a entrevista, que se constitui um 

encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto, podendo ser estruturada ou semiestruturada. Ela se apresenta de forma 

estruturada quando segue um roteiro fixo de perguntas a serem respondidas por todos os 

respondentes. Já a semiestruturada, o modelo que adotamos para nossa pesquisa, apesar de 

também fazer uso de um roteiro de entrevista, permite certa flexibilidade ao abordar os 

entrevistados (ALMEIDA, 2011). 
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No tocante à coleta dos dados, e com base nos instrumentos que utilizamos, 

procedemos com um percurso que contemplou a observação estruturada dos alunos e do 

professor colaborador de uma turma do 1º ano do ensino médio noturno, seguido da aplicação 

de questionários e das entrevistas gravadas em áudio. 

Foi com base nessa orientação metodológica que desenvolvemos nosso estudo. Nessa 

linha foi onde fizemos nossas leituras, escolhemos os softwares que trabalhamos e elaboramos 

nossa avaliação diagnóstica, realizamos as entrevistas e aplicamos os questionários. 

 

3.2 O CONTEXTO DA PESQUISA  

 

Passaremos nesse momento a descrever um pouco sobre o nosso campo de pesquisa: 

uma turma de 1º ano do Ensino Médio noturno na Escola Estadual João de Abreu Ensino 

Fundamental e Médio (EEJA).  

A escola estadual João de Abreu fica localizada na Avenida Jerônimo Rosado, 426, 

Centro, CEP.: 59695–000, no município de Baraúna, na região oeste do Estado do Rio Grande 

do Norte (RN), a cerca de 312 quilômetros da cidade de Natal, capital do (RN). 

 

FIGURA 1: Fachada principal da Escola João de Abreu 

 

Fonte: Coordenação Pedagógica da Escola João de Abreu 

 

A (EEJA) foi inaugurada em 11 de outubro de 1965 e é única escola pública que 

oferece o Ensino Médio do município de Baraúna. Teve no ano de 2014 uma matrícula inicial 

de acordo com suas modalidades de ensino como mostra o Quadro 4 a seguir: 
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Quadro 4: Matrícula inicial ano de 2014 

Matrícula Inicial – 2014 

Escola Estadual João de Abreu 

 

MODALIDADE DE ESNIO 

QUANTIDADE DE 

ALUNOS MATRICULADOS 

Ensino Médio 782 

Ensino Fundamental 105 

Projeto Conquista 115 

Correção de Fluxo 24 

TOTAL 1026 

Fonte: Direção da Escola João de Abreu 

 

A escola funciona nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), tem um total de 

nove salas de aula por turno, dispõe ainda de uma cozinha, uma sala de almoxarifado, uma 

sala de professores, uma secretaria, uma sala de direção e vice-direção, uma biblioteca, 

banheiros masculino, feminino e banheiros adaptados para pessoas com necessidades 

especiais, além de uma sala para o laboratório de informática, que atualmente está desativado. 

Toda essa estrutura funciona de forma precária, por falta de manutenção ou infraestrutura 

adequada para o seu funcionamento. 

O ensino médio na escola Estadual João de Abreu (EEJA) está dividido em duas 

modalidades:  

- Ensino Médio “Regular” nas turmas dos turnos matutino e vespertino. (A estrutura 

curricular dessa modalidade de ensino encontra-se disponível no Anexo 2). 

- E o Ensino Médio “Diferenciado” nas turmas do turno noturno. (A estrutura 

curricular dessa modalidade de ensino encontra-se disponível no Anexo 3.) 

Essas duas modalidades de ensino, segundo a Coordenadora Pedagógica da escola e a 

própria Direção da escola, estão causando um desconforto operacional na dinâmica das 

atividades de ensino da escola, pois os alunos encontram dificuldade de adaptação quando se 

faz necessária a transferência, por motivos pessoais, de uma modalidade de ensino para a 

outra. 

 Percebemos que a própria equipe da escola não tem claro quais são as particularidades 

de cada modalidade e as diferenças existentes entre elas. De acordo com o que observamos, 

existem ainda professores que atuam nas duas modalidades de ensino na EEJA e que 

trabalham exatamente da mesma forma, no mesmo ambiente educacional, com diferentes 
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estruturas organizativas de ensino. Nesse ponto nos questionamos: se são modalidades de 

ensino diferentes, não teriam que ser trabalhadas de forma diferente?  

A situação fica mais crítica quando um aluno precisa ser transferido de uma 

modalidade de ensino para a outra, pois na escola não existe, ou não é divulgada, uma 

orientação, um procedimento a ser feito quando o aluno necessita de tal transferência. É 

simplesmente visto que notas ele tem ou não tem em determinadas disciplinas, e a partir de 

então são feitas as atividades que ele precisa para contemplar a nota que não tem.  

De acordo com a equipe pedagógica da escola, Coordenação e Direção, essa divisão 

em modalidades foi uma “imposição” da 12ª DIRED (Diretoria Regional de Educação) em 

cumprimento à determinação da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. A citada 

equipe informou que recebeu da 12ª DIRED a seguinte orientação: o Ensino Médio terá a 

modalidade Regular nos turnos matutino e vespertino e Diferenciado no noturno. Sem 

nenhuma consulta prévia, orientação ou capacitação nesse sentido por parte da Diretoria de 

Educação com relação à escola e nem da escola para com os professores e alunos.  

Basicamente os turnos que funcionam durante o dia teriam sua rotina pautada no 

procedimento que já estavam acostumados a fazer, o Ensino Médio dito Regular, ou seja, o 

ano letivo dividido em quatro bimestres. Sendo as disciplinas divididas conforme estrutura 

curricular disponível no anexo 2. 

 Já os alunos do noturno teriam sua vida escolar regida por um sistema que divide o 

ensino em blocos de disciplina, ou seja, as disciplinas seriam trabalhadas por semestres, dois 

ao todo, durante o ano letivo, cada uma em seu bloco de conhecimento, conforme anexo 3 que 

se refere o Ensino Médio Diferenciado. 

Analisando as duas estruturas curriculares (anexos 2 e 3), podemos observar que as 

áreas de conhecimento são as mesmas, porém a forma de trabalhar dentro dessas estruturas 

diferem, pois no Ensino Médio Regular as disciplinas são trabalhadas concomitantemente 

durante todo o ano letivo, algumas com carga horária bem maior que as disciplinas do Ensino 

Médio Diferenciado, que tem suas disciplinas trabalhadas em dois blocos. Esses blocos 

agrupam as disciplinas do seguinte modo, conforme o Quadro 5 a seguir: 
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Quadro 5: Bloco das áreas de conhecimento no ensino médio diferenciado 

 

Divisão das disciplinas por “Blocos” no ensino médio diferenciado 

BLOCO – 1 BLOCO – 2 

Sociologia Geografia 

Educação Física Língua Portuguesa 

Matemática Química 

Formação para o Trabalho Matemática 

Filosofia Física 

História Formação para o Trabalho 

Língua Espanhola Biologia 

Língua Inglesa - 

Artes - 

Geografia - 

Língua Portuguesa - 

FONTE: Coordenação Pedagógica da EEJA 

  

No quadro acima podemos observar que a maioria das disciplinas que aparecem no 

bloco 1, não são ofertadas no bloco 2. Além da diferença do número de aulas por disciplina 

entre as turmas do matutino e do vespertino se comparado às turmas do noturno. Como 

exemplo podemos citar a disciplina de matemática, que nos turnos diurnos tem 4 horas/aula 

por semana com duração de 50 minutos cada aula, enquanto que no noturno esse número cai 

pela metade, são apenas 2 horas/aula por semana com duração de 40 minutos cada. 

Esse panorama gera uma dificuldade operacional dentro da própria escola, pois se o 

aluno permanecer no mesmo turno até o fim do ano letivo não haverá maiores complicações 

no tocante ao ensino e aprendizagem desse aluno. Porém, se houver uma necessidade de 

transferência entre turnos o processo de ensino e aprendizagem ficará comprometido, uma vez 

que claramente a escola funciona em ritmos diferentes com relação ao Ensino Médio 

Diferenciado e o Regular.   

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC do Estado do Rio Grande do 

Norte informou que 48% dos alunos do ensino médio da rede estadual estão no turno noturno. 

E que o programa Ensino Médio Noturno Diferenciado busca atender aos estudantes, que 

trabalham durante o dia e estudam à noite, com uma política de ensino, currículo e carga 

horária própria para esse público.  
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Implantado em 2007 em apenas algumas escolas rede estadual de forma experimental, 

o programa tem por objetivo reduzir o abandono, a repetência e a reprovação dos estudantes 

do turno noturno. Propõe medidas que enfatizam a reformulação do currículo, peculiaridades 

dos alunos do noturno, a fim de buscar uma educação que garanta a permanência do aluno na 

escola, o seu desenvolvimento, sua formação para vida e para o trabalho além do exercício da 

cidadania. Além disso, o programa tem servido de base para projetos de estudo junto ao 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), (SEEC-DIRETRIZES, 2013). 

O Ensino Médio dito Regular é o ensino tal como estamos habituados a trabalhar em 

nossas escolas, sendo dividido em bimestres e todas as disciplinas sendo ministradas 

paralelamente. E que, segundo a SEEC, trabalha na perspectiva pedagógica de eixos 

estruturantes do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura. Proporcionando a formação 

de competências e habilidades básicas num currículo que colabore para uma formação cidadã 

e para o mundo do trabalho. 

Na prática, o que observamos é que, independente da modalidade de ensino praticada, 

se Regular ou Diferenciado, no modo como os professores atuam e em como os alunos 

compreendem tais modalidades de ensino não é feita nenhuma distinção, ou seja, os 

procedimentos são praticamente os mesmos nas duas realidades de ensino, tanto por parte do 

professor quanto do aluno. Visto que este último, em nenhum momento foi inteirado do 

modelo que ele participa e de qual é a diferença básico de um para o outro modelo, já que 

coexistem na mesma escola. Salvo raras exceções que buscam informações dos diferentes 

modelos de ensino. 

Além dos dois modelos de ensino citado acima, na escola ainda existe uma terceira 

modalidade de ensino médio que é o Projeto Conquista. Uma parceria da Secretaria de Estado 

da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte com a Fundação Roberto 

Marinho. Porém, o ano de 2014 é último ano de funcionamento do citado projeto na escola. 

Do exposto, achamos que tal estado de coexistência de diferentes modalidades de 

ensino para um mesmo fim, que é o Ensino Médio, em um mesmo ambiente educacional 

poderia suscitar um estudo mais cuidadoso e detalhado, uma pesquisa ou um estudo de caso. 

Atualmente na escola está sendo desenvolvido o Pacto Nacional para o Fortalecimento 

do Ensino Médio (PNFEM), um programa de formação em serviço para os professores do 

Ensino Médio da rede estadual. Sendo que cada escola realiza essa formação em sua própria 

sede, segundo a professora de língua portuguesa do turno noturno, responsável por ministrar 

tal capacitação. A ideia parece viável, mas ainda não sentimos os frutos dessa formação no dia 
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a dia da sala de aula, isso com base em depoimentos dos próprios alunos a respeito de como o 

ensino era conduzido na maioria dos casos. 

A Coordenadora Pedagógica da escola no turno noturno relatou ainda a falta de 

planejamento nas ações da escola, desde a preparação das aulas até ações mais amplas, como 

por exemplo, a participação dos alunos nas olimpíadas de matemática e no ENEM. Outro 

ponto relatado, também pela coordenação pedagógica, foi o fato da escola possuir um Projeto 

Político Pedagógico (PPP), e este ser apenas um documento burocrático, não fazendo parte do 

dia a dia da escola, é apenas um documento de gaveta.   

Com informações fornecidas pela direção da escola, ficamos sabendo que a escola tem 

no total 33 professores, destes 05 são de matemática, estando 03 deles afastados de suas 

funções, sendo 02 por motivos de saúde e 01 para cumprir mandato eletivo como vereador na 

cidade de Baraúna. Aqui, segundo a direção da escola, está um dos grandes problemas que a 

escola enfrente: a falta de professores efetivos em seus quadros funcionais, pois muitas 

turmas, desde o início do ano letivo, estão sem aulas de algumas disciplinas, como química, 

por exemplo. 

O total de professores de matemática que a escola dispõe efetivamente em sala de aula 

é inferior à necessidade da escola, informou a direção daquela unidade de ensino. Afirmou 

ainda que para completar o quadro de professores se faz necessário a contratação de bolsistas 

ou de estagiários. Mesmo assim, em algumas áreas de conhecimento, como as exatas, por 

exemplo, a carência de profissionais continua. 

 

3.3 OS COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Como já foi mencionado aqui nesse trabalho, realizamos nosso estudo numa turma de 

1º ano do Ensino Médio noturno da escola Estadual João de Abreu. A turma inicialmente tinha 

um total de 25 alunos, 10 do sexo masculino e 15 do sexo feminino. Apesar de ser uma turma 

do turno noturno, era uma turma jovem, com uma média de idade de 18 anos. 

Nesta turma, a maioria dos alunos, 17, não trabalha, contrariando as diretrizes para o 

Ensino Médio Diferenciado, que se configura como uma modalidade de ensino pensada e 

organizada para o aluno que trabalha, e, os que trabalhavam, 8 alunos, exerciam funções 

semelhantes as dos pais de acordo com os dados coletados na primeira parte da avaliação 

diagnóstica aplicada e, na sua maioria, as funções por eles exercidas não exigiam nenhuma 

qualificação específica. 
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Outro colaborador importante da nossa pesquisa foi o professor titular da turma em 

que realizamos o estudo. O professor colaborador é licenciado em matemática pela 

Universidade Estadual do Piauí - UEPI desde 2008, passando a integrar o quadro efetivo na 

rede pública do Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2012 e, desde então, exerce suas 

funções de Professor de Matemática no Ensino Médio na escola do nosso campo de pesquisa 

nos turnos vespertino e noturno. 

  

3.4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A aplicação do nosso estudo em uma turma do 1º ano do Ensino Médio noturno de 

uma escola da rede pública estadual teve início no dia 25/09/2014 e término no dia 

19/11/2014. Realizamos oito encontros, sendo que cada encontro era composto por duas aulas 

com duração de 40 minutos cada. 

 

3.4.1 Primeiro encontro 

 

No dia 25/09/2014 tivemos o primeiro contato com a turma, fomos devidamente 

apresentados pelo professor colaborador que, após a apresentação, deixou a turma sob nossa 

responsabilidade. Na sequência, explicamos a natureza do nosso trabalho, e expomos que era 

um estudo voltado para o desenvolvimento de um produto que visava contribuir para a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem em matemática no ensino de função. 

Prosseguimos com a aplicação da nossa avaliação diagnóstica que era composta de 

duas partes: a primeira parte tratava-se da aplicação de um questionário que dizia respeito à 

situação socioeconômica e cultura dos alunos. Já a segunda parte visava identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos referentes ao conteúdo de função (ver Apêndice A), pois, 

como disse Ausubel (2003), é fundamental que o professor identifique tais conhecimentos 

para que a partir deles possa direcionar sua ação docente.  

           

3.4.2 Segundo encontro 

  

Nesse segundo momento, que aconteceu no dia 09/10/2014, após a análise dos dados 

da atividade diagnóstica aplicada no 1º encontro, demos início ao conteúdo de função, mas 

antes fizemos uma abordagem introdutória em que procuramos mostrar como a matemática 

pode aparecer no cotidiano. Enfocamos aspectos como o caráter informativo, curioso e 
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divertido que a matemática pode ter e tais aspectos foram reforçados com o uso de um blog 

que criamos. Esse recurso foi mostrado aos alunos por meio de uma apresentação em data 

show e serviu como um organizador prévio e foi disponibilizado no endereço eletrônico: 

www.amatematicapodeser.blogspot.com.br.  

Com relação ao aspecto informativo, trabalhamos a situação veiculada há alguns anos 

por um determinado candidato à presidência do Brasil, que dizia em uma das suas 

propagandas eleitorais que um 1/3 da população brasileira era beneficiado por um dos 

programas assistenciais do governo e, a partir dessa informação, fizemos alguns 

questionamentos como: Quanto seria um terço da população brasileira? Por que a informação 

foi veiculada na forma de fração? Tal percentual de assistencialismo a população pelo 

governo, é bom ou ruim? 

Sobre o aspecto curioso da matemática, abordamos o clássico problema dos 35 

camelos do autor Malba Tahan presente no livro “O homem que calculava”. E no que tange ao 

aspecto divertido usamos como recurso as dicas de mágicas matemáticas de Sampaio e 

Malagutti (2008), disponível no anexo 1. Tais abordagens serviram para que os alunos 

percebessem as várias possibilidades que a matemática pode proporcionar. 

Após essa introdução, demos início à noção do conceito de função usando como 

estratégia formar uma tabela, montada de forma expositiva, com o preço do combustível em 

uma determinada comunidade rural do município de Baraúna/RN. Tal abordagem foi 

direcionada com base nos dados da nossa avaliação diagnóstica. No final da aula alguns 

alunos elogiaram a maneira como a aula foi conduzida. 

 

3.4.3 Terceiro encontro 

 

No terceiro encontro, realizado no dia 16/10/2014, foi dado continuidade ao conteúdo 

trabalhado no encontro anterior e, a partir do preenchimento dos dados da tabela, (Apêndice 

B), começamos a explorar, junto aos alunos, alguns aspectos que estavam presentes naquela 

tabela e que seriam elementos de uma função. Procuramos montar a operação que geraria o 

valor a pagar independente da quantidade de litros de combustível e, a partir dela, começamos 

a explorar outros aspectos característicos de uma função: variável independente e variável 

dependente. 

Além disso, trabalhamos a definição de função tomando como referência Iezzi (2010), 

livro adotado pela escola já mencionada. Nessa atividade, procuramos identificar algumas 

características de uma Função Polinomial do 1º grau, tomando como base a tabela de preço do 

http://www.amatematicapodeser.blogspot.com.br/


43 

 

combustível trabalhada nos encontros anteriores. Nesta etapa, dividimos a turma em pequenos 

grupos e trabalhamos a atividade mencionada acima, como mostra a figura a seguir:  

 

FIGURA 2: Alunos realizando atividade 

 

Fonte: acervo do pesquisador 

 

No presente encontro voltamos a acessar o blog, citado no 2º encontro, para auxiliar 

nos estudos do conteúdo trabalhado, pois o uso dessa ferramenta pode subsidiar na 

identificação de conhecimentos prévios, como organizador prévio do objeto de estudo, além 

de auxiliar na revisão de conteúdos ministrados para turma. 

 

3.4.4 Quarto encontro  

 

Esse encontro foi realizado no dia 29/10/2014, dos 25 alunos estavam presentes na 

turma apenas 18 alunos e, nesse momento, trabalhamos uma noção, ou podemos até dizer um 

esboço, de um Mapa Conceitual na perspectiva de Moreira (2010) envolvendo as 

características dos elementos constitutivos de uma Função e, em especial, a Função 

Polinomial do 1º grau. 

 

3.4.5 Quinto encontro 

 

O encontro aconteceu no dia 30/10/2014, nele trabalhamos com uma lista de exercício 

composta por questões destinadas ao reforço dos subsunçores referentes à definição de 

Função e que serviu de avaliação somativa (Apêndice E). A atividade foi realizada em grupo e 

nas questões trabalhamos aspectos que queríamos reforçar no ensino da Função polinomial do 

1º grau: variáveis (dependente e independente), domínio, imagem e o zero da função; como 

mostra a figura 3 a seguir.  
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FIGURA 3: Alunos realizando a atividade somativa

 

Fonte: acervo do pesquisador 

 

3.4.6 Sexto encontro 

 

No dia 06/11/2014 trabalhamos, de forma expositiva, alguns casos de como determinar 

o domínio de uma Função Polinomial do 1º Grau, três casos, para ser mais específico. E 

procuramos mostrar a importância de saber o domínio da função para ter uma noção de quais 

valores do domínio poderiam ser considerados nos exemplos trabalhados com eles durante a 

aula. Aproveitamos a oportunidade para fazermos questionamento sobre o domínio ou 

condição de existência nas atividades trabalhadas nos encontros anteriores, proporcionando 

assim um momento para o reconhecimento do conteúdo já trabalhado em outras situações de 

ensino. Para facilitar a compreensão e visualização de tais aspectos, lançamos mão de mais 

um software, o Geogebra (ver figura 7), que apresentamos em sala de aula com o auxílio do 

aparelho de multimídia, apresentando a projeção das telas com os gráficos das funções 

trabalhadas. Com ele pudemos explorar com uma maior dinâmica algumas das qualidades da 

Função Polinomial do 1º Grau: quando ela será crescente ou decrescente, em que ponto ela 

tocará o eixo “y”, onde irá cortar o eixo “x” e que informações esses elementos representam 

no gráfico de uma Função. 

Além disso, retomamos de forma expositiva a definição de Função do 1º Grau 

presente no livro texto da turma, procurando relacionar o que estava sendo discutido na aula 

com a definição de Função. 

 

3.4.7 Sétimo encontro 

 

Já no dia 13/11/2014 continuamos com o estudo de Função, explorando os elementos 

constitutivos da Função Polinomial do 1º Grau, sempre relacionando tais elementos com 

aspectos das situações contextualizadas e trabalhadas com os alunos. Por exemplo, a questão 
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da tabela feita com o abastecimento de combustível numa determinada comunidade rural do 

município de Baraúna/RN.  

Nessa aula levamos o material citado acima impresso (Apêndice B) e foi com ele que 

trabalhamos. Também usamos um glossário (Apêndice F) explorando alguns conceitos que 

vínhamos discutindo durante as aulas. Nesse momento dividimos a turma em grupos de no 

máximo três alunos e eles discutiam entre si as definições do que seriam uma função. Em 

seguida confrontavam essa definição com a do Glossário.  

Prosseguimos ainda apresentando as várias definições que a palavra função pode ter, e, 

em particular na Matemática. Nesse momento, com as interações e reelaborações conceituais 

sobre a definição de função feita pelos alunos, percebemos aspectos da TAS no tocante a 

diferenciação progressiva e a reconcialização integradora presente nas atividades que os 

alunos desenvolviam, discutiam e apresentavam. Pois, à medida que a atividade avançava 

percebíamos que os conceitos explorados eram melhor entendidos e progressivamente 

incorporados a estrutura conceitual dos alunos de uma forma mais ampla e mais elaborada.     

 

3.4.8 Oitavo encontro 

 

Neste último encontro, que aconteceu no dia 19/11/2014, trabalhamos a construção de 

gráficos e a qualidade da função em crescente ou decrescente, foi marcado também pela 

aplicação da nossa avaliação final (Apêndice G). Nesta avaliação final elaboramos 

questionamentos que apresentavam os mesmos elementos da avaliação diagnóstica (variável 

independente e dependente, raiz da Função em situação de gráfico e grau da Função), além de 

apresentar tais elementos em outras situações de funções que não a do 1º grau. Nesse 

momento o intuito de tais questionamentos era para verificarmos o desenvolvimento 

conceitual obtido pelos alunos nesse ponto da pesquisa. 

Após o encerramento dos encontros presenciais prosseguimos por mais três semanas 

realizando entrevistas (Apêndice D) junto aos alunos do nosso campo de pesquisa, 

questionando-os sobre o conteúdo de função trabalhado anteriormente durante as aulas. 

E de posse das informações presente aqui, passamos no capítulo seguinte a apresentar 

os resultado dos dados que coletamos e analisamos durante a nossa pesquisa.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Passaremos a analisar e discutir os dados que coletamos e tal discussão se deu à luz da 

teoria que fundamenta esse estudo, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Para efeito 

de análise dos dados coletados, dividiremos a referida análise em encontros presenciais e, 

dependendo do caso, apresentaremos a análise dos dados em tabelas ou descrevendo os 

resultados alcançados, dependendo da natureza, se quantitativa ou qualitativa, da atividade 

realizada no encontro presencial. 

Para efeito de identificação e preservação da identidade dos alunos colaboradores 

deste trabalho, quando nos referirmos a eles trataremos por A1, A2, A3, A4, ..., A25, devido a 

turma ter inicialmente um total de 25 alunos frequentando as aulas.  

 

4.1 PRIMEIRO ENCONTRO 

 

Esse encontro foi marcado pela aplicação da nossa atividade diagnóstica (apêndice A). 

Atividade composta de duas partes como já mencionamos nesse texto, sendo que as 

informações sobre os conteúdos matemáticos, conhecimentos prévios, que ajudariam a 

entender melhor o conceito de Função, estavam contemplados nas questões de 1 a 4.1 da parte 

II da citada atividade. Já as questões específicas sobre o conhecimento do conceito de Função
4
 

foram abordadas da questão 5 até a questão 8, cujo os resultados passamos a apresenta na 

tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1: Conhecimentos prévios sobre Função 

ÍTEM CONHECIMENTO PRÉVIO* RESULTADO 

1 Regra de três 72% não estudaram 28% estudou 

2 Resolução de problemas 44% não estudaram 56% estudou 

3 Plano cartesiano (par ordenado) 84% errou 16% acertou 

4 Equação do 1º e 2º graus 40% não estudaram 60% estudou 

 

4.1 

 

Descrever o processo de resolução de 

equações do 1º e 2º graus 

92% não souberam 

descrever o processo de 

resolução de tais 

equações 

8% sabe que 

estudou tal 

processo, porém, 

não lembra mais. 

5 Função 96% não estudaram 4% estudou 

5.1 Variável dependente e independente 96% não identificaram 4% identificou 

parcialmente. 

                                                           
4
 Conhecimento do conteúdo de Função, conhecimento que os alunos deveriam ter por já serem alunos do 

Ensino Médio, e, tal conteúdo é ministrado desde o 9º ano do Ensino Fundamental, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Básica – MEC (2013). 
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Cont.: Tabela 1: Conhecimentos prévios sobre Função 

ÍTEM CONHECIMENTO PRÉVIO* RESULTADO 

5.2 Característica da Função (crescente ou 

decrescente) 

96% não souberam 

atribuir tal 

característica 

4% conseguiram 

fazer tal 

caracterização. 

5.3 Justificar porque a característica 

crescente ou decrescente na Função 

100%  não 

conseguiram justificar 

 

             - 

5.4 Domínio e a imagem de uma Função 80% não souberam 

reconhecer. 

20% conseguiram 

reconhecer. 

5.5 Grandezas que se relacionam na Função 96% não souberam 

identificar 

4% souberam 

identificar. 

6 Localizar de pontos no plano cartesiano 96% não souberam 4% soube 

parcialmente 

7 Dar uma definição para Função com 

suas próprias palavras. 

100% não souberam 

dar tal definição 

 

              - 

8 Dar exemplos de situações do cotidiano 

que podem ser modeladas por meio de 

uma Função. 

100% não souberam 

dar tais exemplos 

- 

Fonte: Dados do pesquisador 

* Conhecimento/conteúdo que foi abordado no item/questão elaborada. 
 

A partir dos resultados acima percebemos que os alunos se encontravam com algumas 

lacunas no tocante aos conhecimentos prévios e específicos sobre Função, chegando, em 

alguns casos, a terem 96% e 100% de ausência de respostas condizentes ao que foi 

questionado, conforme os itens 6, 7 e 8 respectivamente da Tabela 1.  

Mas vale salientar que a turma era composta por 48% de alunos repetentes e todos os 

alunos que se declararam repetentes no 1º ano do Ensino Médio, afirmaram que não tinham 

estudado o conteúdo de função. Nesse ponto, vimos aspectos abordados na Teoria da 

Aprendizagem Significativa (TAS) quando diz que se uma aprendizagem não é significativa 

ocorrerá o esquecimento do que foi visto. Mesmo os alunos não repetentes que também 

responderam que não estudaram sobre o conteúdo de função, quando verificamos seus 

cadernos, observamos que tal conteúdo já havia sido introduzido junto a eles pelo professor 

colaborador. Novamente encontramos indícios de uma aprendizagem, segunda a visão da 

TAS, que não foi significativa, pois mesmo diante de elementos que faziam menção ao 

conteúdo de função e que poderiam ajudá-los a relembrar tal conhecimento, eles não 

conseguiram reconhecer tais aspectos na avaliação diagnóstica. 
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4.2 SEGUNDO ENCONTRO 

 

          O foco dado nesse encontro, se refere aos aspectos como o caráter informativo, curioso 

e divertido que a Matemática pode ter e tais aspectos foram reforçados com a participação 

ativa dos alunos respondendo nossas indagações e fazendo suas colocações e questionamentos 

também. A partir disso foi observado que um dos elementos essencial para os educandos é que 

o material oferecido seja potencialmente significativo, pois, tal material pode possibilitar o 

interesse no educando em querer aprender (MOREIRA, 2011). Dando continuidade ao 

encontro presencial procedemos com uma abordagem expositiva montando uma tabela 

(apêndice B) para trabalharmos os elementos envolvidos na definição de função. E aqui, mais 

uma vez, percebemos a viabilidade do material trabalhado, pois alguns alunos no final da aula 

elogiaram a forma como foi contextualizado o conteúdo matemático. 

 

4.3 TERCEIRO ENCONTRO 

 

Nesse encontro, como foi mencionado no percurso metodológico, exploramos 

aspectos que estariam presentes no conceito de Função: o reconhecimento de grandezas, as 

variáveis e a resolução de problemas utilizando a noção de Função Polinomial do 1º Grau (ver 

apêndice B). Tais aspectos também foram abordados em nossa atividade diagnóstica. A 

comparação existente entre aquele momento e a atual atividade, no tocante aos elementos 

explorados nessas atividades, passamos a expor na tabela a seguir: 

 

Tabela 2: elementos presentes na definição de Função 

 

ITEM 

 

CONTEÚDO 

ATIVIDADE 

DIAGNÓSTICA 

(Apêndice A) 

ATIVIDADE 

FORMATIVA 

 (Apêndice B) 

1.a Grandezas que se relacionam 

na Função. 

96% não souberam 

identificar 

88% souberam 

identificar 

1.b Variável dependente e 

independente. 

96% não 

identificaram 

47% identificaram 

1.1a Grandezas que se relacionam 

na Função. 

96% não souberam 

identificar 

53% souberam 

identificar 

1.1b Dar exemplos de situações 

que podem ser modeladas 

com uma Função. 

100% não souberam 

dar tais exemplos 

64% souberam 

formular a situação 

dada 

matematicamente 
Fonte: Dados do pesquisador 



49 

 

Chamamos a atenção aos dados dessa tabela 2, em virtude de que, tanto na nossa 

atividade diagnóstica como na atividade do Apêndice B, atividade formativa
5
, além de 

questões contextualizadas, fizemos uso de questões que são tidas como mecânicas, mas que 

têm sua importância dentro do processo de ensino e aprendizagem à medida que propiciam a 

formação dos subsunçores necessários à aquisição de um novo conhecimento. 

Queremos chamar atenção aqui mais uma vez para a harmonia de pensamento na 

Teoria da Aprendizagem Significativa, é que ela não faz uma distinção dicotômica entre 

aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica, pois o que existe entre elas não é uma 

dicotomia e sim um continuum (MOREIRA, 1985), uma vez que, com a aprendizagem 

mecânica, podemos desenvolver subsunçores para subsidiar a aprendizagem significativa de 

um novo material na estrutura cognitiva do educando.  

Fizemos essa abordagem com questões mecânicas e contextualizadas com o intuito do 

aluno perceber a relação entre os elementos abordados e qual a importância deles na definição 

da Função Polinomial do 1º Grau. 

 

4.4 QUARTO ENCONTRO 

  

Nesse momento queríamos saber o que os alunos já conseguiam assimilar sobre o 

conteúdo trabalhado de Função. Como recurso para tal verificação, pedimos para eles 

esboçarem alguns ideais relacionadas ao conceito de função a partir da palavra chave 

apresentada dentro de um diagrama que, no caso, a palavra chave do diagrama era “função”. 

E, em seguido pedimos que fizessem a interligação de tais ideias como se fosse um esboço 

para um mapa conceitual. Pois, o trabalho com a ferramenta Mapa Conceitual iria demandar 

mais tempo do que o que dispúnhamos, optamos portanto a trabalhar com a ideia e ou esboço 

de Mapa Conceitual conforme perspectiva de Moreira (2010).  

Vejamos a seguir algumas das construções dos alunos: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Atividade que contribui para aprendizagem ao longo do processo colaborando para a formação de um objetivo 

comum na relação entre professor e aluno (ZABALA, 1998). 
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Aluno “A8” 

  

 

Aluno “A17”  

 

Após essa atividade, 48% da turma conseguiu listar no mínimo três elementos 

constitutivos de uma Função do 1º grau, pois, na nossa avaliação diagnóstica 99% da turma 

não conseguiu listar se quer um dos elementos mencionados nos esboços dos diagramas 

acima. Percebemos nesse momento indícios de que houve aprendizagem e que ela foi 

significativa, pois, como exposto neste capítulo, os alunos já haviam tido contato com o 

conteúdo de função, porém quase a totalidade da turma não lembrava o que fora abordado em 

relação a este conteúdo. 

Outro fato curioso foi o depoimento espontâneo do aluno “A18”, ele relatou que não 

gostava de matemática, porém a forma como as aulas estavam sendo conduzidas havia 

despertado o interesse dele. Este é mais um indício de que a aprendizagem que estávamos 

proporcionando pode ter sido significativa, pois, como já vimos, entre os elementos que 

figuram num processo de aprendizagem baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa, é a 

necessidade de que o material oferecido seja potencialmente significativo, pois só assim 

poderá despertar interesse em querer aprender no educando. 
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4.5 QUINTO ENCONTRO  

 

Este encontro foi marcado pela ansiedade por partes dos alunos pelo fato de não 

saberem como proceder para resolver algumas das questões do conteúdo de Função que, 

abordavam aspectos como o domínio, a imagem, o zero da função e a identificação de 

variáveis e coeficientes da função dada, (ver Apêndice E). Esta atividade tratava, na sua 

primeira parte, de questões que os alunos já tinham familiaridade no processo de resolução, 

com o intuito de promover uma maior segurança partindo daquilo que o aluno já sabe. Já a 

parte final era composta pela nova situação de aprendizagem que foi acrescida de alguns 

questionamentos não feitos no primeiro contato que os alunos tiveram com ela. 

Aqui percebemos que a possível dificuldade dos alunos na atividade escrita seja em 

virtude do fato de estarmos sugerindo uma situação de atividade que não era a mesma que 

eles estavam habituados a resolver, pois, como é sugerido na Teoria da Aprendizagem 

Significativa, o educando deve ser levado a enfrentar situações diferentes daquelas que ele 

esteja acostumado a resolver, para que assim possa mobilizar uma série de conhecimentos já 

assimilados na resolução de uma nova situação de aprendizagem a ele apresentada. E, 

conseguindo tal solução, novamente teremos indícios de que a aprendizagem foi significativa 

(AUSUBEL, 2003). 

Na tentativa de levá-los a entender como chegar ao resultado, notávamos a angustia 

deles, porque queriam sabê-lo. Desejavam que mostrássemos como solucionar aquela questão 

e não demonstravam, a princípio, um aparente interesse em entender como se dava o processo 

de resolução da questão, mas só demonstravam ansiedade em saber a resposta final dela. Mas, 

quando começamos argumentar a importância e o porquê que eles deviam entender o como 

fazer e não simplesmente a resposta pronta, a partir desse momento a atividade transcorreu de 

maneira mais dinâmica e, comparando novamente as respostas de alguns questionamentos 

feitos na atividade diagnóstica e a atual atividade, obtivemos os seguintes resultados expostos 

na Tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3: atividade diagnóstica e atividade somativa 

 

ITEM 

 

CONTEÚDO 

ATIVIDADE 

DIAGNÓSTICA 

(Apêndice A) 

ATIVIDADE 

SOMATIVA 

(Apêndice E) 

1 Domínio e a imagem de uma 

Função. 

80% não souberam 

reconhecer. 

85% souberam 

reconhecer. 

 

3 

Descrever o processo de resolução 

de equações do 1º e 2º graus para 

determinar a raiz da equação. 

92% não souberam 

descrever o processo 

de resolução de tais 

equações. 

78% souberam 

determinar a raiz 

da função dada. 

4b Variável dependente e independente. 96% não 

identificaram. 

66% souberam 

identificar. 

4d Característica da Função (crescente 

ou decrescente). 

96% não souberam 

atribuir tal 

característica. 

50% souberam 

atribuir tal 

característica. 

4f Localizar de pontos no plano 

cartesiano 

96% não souberam 33% souberam 

localizar os 

pontos e esboçar 

o gráfico da 

função. 
Fonte: Dados do pesquisador 

 

Observando os dados da Tabela 3, percebemos uma melhoria no desempenho dos 

alunos em relação aos conteúdos abordados nas questões da atividade diagnóstica em 

comparação com os mesmo conteúdos abordados nas questões da atividade somativa. Diante 

desse quadro, concordamos com a ideia que devemos parar de dar aulas e passarmos a 

construir a aula junto com o aluno. Parar de dar respostas, pois aprender é fruto de esforço. 

Devemos procurar novas formas de desafiar os alunos, temos que buscar diferentes formas de 

provocar instabilidade cognitiva. Para que assim, possamos promover para o educando um 

ensino que leve a uma aprendizagem que seja significativa (SANTOS, 2008).  

4.6 SEXTO ENCONTRO 

 

Procuramos mostrar neste encontro, numa aula expositiva, a importância de saber o 

domínio da função para ter uma noção de quais valores do domínio poderiam ser 

considerados nos exemplos trabalhados com eles durante a aula. Aproveitamos a oportunidade 

para fazermos questionamentos sobre o domínio ou condição de existência nas atividades 

trabalhadas nos encontros anteriores, proporcionando assim um momento para o 

reconhecimento do conteúdo já trabalhado em outras situações de ensino. O que fizemos 

nesse momento foi explorar conteúdos que os alunos já haviam estudado e que estavam 
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presentes naquela situação, era a busca da ancoragem, relacionar o novo conhecimento com 

conhecimentos prévios que eles poderiam ter (AUSUBEL, 2003). 

Percebemos uma participação ativa da turma durante a exposição do material 

apresentado a eles, revelando indícios de que tal material pode ter sido potencialmente 

significativo, uma das condições necessárias para acontecer uma aprendizagem que seja 

verdadeiramente significativa (MOREIRA, 1985). Nesse momento, retomamos a definição de 

Função do 1º Grau, tendo como base o livro texto dos alunos, pois alguns deles apresentaram 

dúvidas sobre o que seria uma grandeza, um dos elementos presentes na definição de Função. 

Eles já tinham um conhecimento prévio sobre o que seria uma grandeza, porém, 

matematicamente, esse conhecimento apresentava algumas limitações. Passamos, então, a 

expor situações em que a informação só ficaria completa com o uso de determinadas 

grandezas. Depois disso, pedimos aos educandos que dessem mais alguns exemplos onde 

fosse necessário o uso de grandezas para sua melhor compreensão, os mesmos conseguiram 

articular bem tal informação e apresentar os exemplos solicitados, dando, novamente, indícios 

de uma aprendizagem significativa com a possível ampliação do subsunçor existente na 

estrutura cognitiva deles.  

 

4.7 SÉTIMO ENCONTRO 

 

Nesse encontro um fato nos chamou a atenção: muitos dos alunos, a princípio, 

pareciam que não lembravam o conteúdo que fora trabalhado na aula anterior referente ao 

estudo de Função. Isso nos levou a questionar: o trabalhado realizado teria sido significativo? 

Ou não? Porém, cerca de 40% dos alunos admitiram que não haviam revisado o conteúdo de 

matemática do nosso último encontro, mas foi só expor alguns aspectos do conteúdo 

trabalhado e fazer questionamentos do tipo: quem está determinando o preço a pagar do 

combustível? Que foi um exemplo trabalhado com eles em encontros anteriores, que logo 

começaram a lembrar do conteúdo, pois o que havia ocorrido era apenas um esquecimento e 

se o conteúdo trabalhado tiver sido significativo, logo seria relembrando pelo aluno 

(AUSUBEL, 2003). 

No instante seguinte, introduzimos o Glossário (Apêndice F), composto por definições 

dos elementos presentes no conceito de Função, além da própria definição de Função. À 

medida que apresentávamos os conceitos que estavam no Glossário pedíamos para que os 

alunos os comparassem com as respostas que deram nas atividades trabalhadas e que 

envolviam tais definições.  
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No decorrer dos trabalhos, percebemos uma maior interação entre os alunos, pois a 

atividade foi realizada em grupo e na medida em que as discussões avançavam percebíamos 

uma reorganização das definições e dos procedimentos adotados na resolução de algumas 

atividades por parte dos alunos. Principalmente quando apresentamos, de forma expositiva, 

um esboço do mapa conceitual de uma Função Polinomial do 1º Grau (Apêndice H), 

enfocando os elementos presentes na definição de tal Função e que faziam parte do Glossário 

que trabalhamos.  

As discussões que foram geradas nesse encontro revelaram aspectos da derivação 

progressiva e da reconciliação integradora que, no primeiro caso, se refere às partes mais 

gerais e inclusivas dos conteúdos de ensino que vão sendo especificadas gradativamente. Já o 

segundo caso, a reconciliação integradora, reorganiza o conhecimento obtido integrando as 

partes, as ideias e estabelecendo diferenças importantes do conteúdo de ensino. (MOREIRA, 

1985). 

 

4.8 OITAVO ENCONTRO 

 

Nesse último encontro os alunos se mostravam aflitos com a condição de ter ou não 

um professor definitivo na turma, visto que eles já haviam tido dois professores diferentes de 

matemática naquele mesmo ano letivo. Porém, o desconforto inicial foi desfeito quando foi 

explicado a eles como seria a metodologia e a abordagem de cada professor, bem como o 

prosseguimento da disciplina. 

Interessante foi que a atenção de alguns dos alunos na aula expositiva ficava, em 

alguns momentos, dispersa. Mesmo utilizando diferentes recursos durante a aula, tais como: 

data show com exposição de slides, imagens referentes ao conteúdo e vídeos. Percebemos 

também que quando eles estavam envolvidos nas atividades, fazendo uma determinada tarefa, 

a concentração e participação deles era maior. 

Daí nos vem à mente as concepções de Ausubel (2003) no que diz respeito ao material 

trabalhado junto aos alunos ser potencialmente significativo e a predisposição do aluno em 

querer aprender. Percebemos, naquela situação, que existe uma ligação direta entre o material 

potencialmente significativo e a predisposição em querer aprender por parte do educando, ou 

seja, o material potencialmente significativo favorece a participação do educando e o estimula 

a procurar saber mais sobre o conteúdo estudado. 

Um fato negativo ao andamento das aulas, além de serem apenas duas por semana e 

haverem muitas interrupções por feriados e liberação da escola por outros motivos, 
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observamos que os alunos, ao voltarem de um período maior sem aulas, sua concentração e 

interação com o conteúdo praticamente não existia. Mas, é nesse momento, que percebemos 

mais um aspecto da Teoria de Ausubel (2003): quando nos deparamos com algo que já vimos, 

e se tal enfrentamento nos levar a relembrar esse algo, isso será indício de que o 

conhecimento repassado pode ter sido significativo. 

É com base nessa significação do conhecimento obtido que passaremos a discutir os 

resultados da atividade final que abordava questões com relação a variáveis, grau da função, 

raiz da função e características da função, (ver Apêndice G) em relação à atividade 

diagnóstica (Apêndice A) que também abordou tais questionamentos e que ora passamos a 

comparar na tabela a seguir: 

Tabela 4: Resultados obtidos na atividade final 

 

CONTEÚDO TRABALHADO 

ATIVIDADE 

DIAGNÓSTICA 

(Apêndice A) 

ATIVIDADE FINAL 

(Apêndice G) 

Variável dependente e independente. 4% souberam 

reconheceram. 

50% souberam 

reconhecer. 

O grau da função. 4% souberam reconhecer. 63% souberam 

reconhecer. 

Característica da Função (crescente ou 

decrescente). 

4% souberam atribuir tal 

característica. 

45% souberam 

caracterizar 

 

Determinar a raiz da função 

8% souberam descrever o 

processo de resolução. 

45% souberam 

determinar a raiz da 

função. 

Domínio e a imagem de uma Função. 20% souberam 

reconhecer. 

59% conseguiram 

reconhecer. 

Dar uma definição para Função com 

suas próprias palavras. 

0% esboçou tal 

definição. 

36% conseguiram 

esboçar uma definição. 

Dar exemplos de situações que podem 

ser modeladas com uma Função. 

0% deram exemplos. 27% conseguiram 

esboçar situações de 

função. 
FONTE: Dados do pesquisador 

 

Nos dados da Tabela 4 podemos perceber um aumento significativo no percentual de 

acertos, por parte dos alunos, em relação ao conteúdo de Função trabalhado, quando 

comparados com os resultados da atividade diagnóstica aplicada no primeiro encontro 

presencial.  

Tais resultados puderam ser visualizados em virtude da relação substancial e não 

arbitrária que a nova informação faz com os subsunçores existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz, proporcionando um aprender com mais sentido e significado (MOREIRA, 2011). 
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Levando em consideração que os resultados da Tabela 4 foram frutos de uma atividade 

que também apresentou questões não semelhante as que os alunos vinham tendo contato, nos 

deparamos com mais um indício de aprendizagem significativa, pois uma das formas de 

verificação proposta por Ausubel (2003) para saber se houve aprendizagem e se ela foi 

significativa, é a capacidade por parte do aprendiz em mobilizar os conhecimentos adquiridos 

em situações diferentes daquelas em que ocorreu a significação inicial da aprendizagem. 

Outro fato que fornece indícios de que a aprendizagem foi significativa é o tempo de 

permanência do novo conhecimento na estrutura cognitiva do aprendiz, pois quando a 

aprendizagem é significativa o esquecimento pode ocorrer, porém as informações são 

facilmente recuperadas quando são confrontadas com situações que relembram o 

conhecimento já trabalhado e, logo, se restabelece uma conexão de sentidos e significados 

com a nova informação. (MOREIRA, 2011).  

Porém, na mesma avaliação final identificamos que, apesar dos alunos terem 

reconhecido os elementos que trabalhamos na definição de Função Polinomial do 1º Grau, em 

outras situações de Função eles ainda apresentavam certa dificuldade em organizar e 

hierarquizar as relações existentes no conceito de Função Polinomial do 1º Grau e os 

conceitos subjacentes a seus elementos constitutivos. Ficando assim a ideia de que a relação 

entre esses elementos precisa ser mais aprofundada em estudos futuros. Tivemos tal percepção 

em virtude de termos pedido na avaliação final que fosse feito, novamente, um esboço de um 

Mapa Conceitual envolvendo o conceito de Função Polinomial do 1º Grau e a relação entre os 

elementos que compõem tal definição. Essa estratégia nos ajudou também a observar, mais 

uma vez, o aumento no nível de compreensão dos alunos referente ao conteúdo trabalhado. 

 

4.9 APÓS OS ENCONTROS PRESENCIAIS COM A TURMA DO CAMPO DE PESQUISA 

 

Aqui temos um dado que julgamos importante referente aos alunos da turma do 

nosso campo de pesquisa, pois, após o encerramento dos encontros presenciais com a citada 

turma, ainda frequentamos a escola por mais três semanas seguidas. E, nesse momento 

aplicamos entrevista semi-estruturada (ver Apêndice D) que abordava aspectos presente na 

definição de função, como também sobre a dinâmica da UEPS que trabalhamos com os 

alunos.  

Nessa ação abordamos cerca de 30% dos alunos da mencionada turma. Na análise 

desses dados percebemos que à medida que o tempo avançava o conhecimento que eles, os 

alunos, tinham sobre Função Polinomial do 1º grau ficava mais comprometido. Nisso, 
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podemos observar um aspecto abordado na TAS que diz que aquilo que não estar sendo 

estudado regularmente acaba sendo esquecido. Porém, no momento em que for feito um 

contato preliminar com o conteúdo esquecido, se, a aprendizagem tiver sido significativa, 

este, o conteúdo, logo será lembrado. E foi isso que também observamos, que logo após um 

contato preliminar com o conteúdo já estudado os alunos logo faziam ligações cognitivas ao 

conteúdo trabalhado que gradativamente ia sendo recordado, e, verificamos esse fato em 90% 

dos casos.  
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5 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Um mestrado profissionalizante tem como resultado final o desenvolvimento de um 

trabalho chamado de produto educacional. Que consiste num material elaborado a partir da 

pesquisa realizada, procurando tratar da forma mais direta possível de contribuições para o 

contexto educacional no qual ele foi desenvolvido.  

Tal produto não deve visar somente a melhoria no ensino de determinados conteúdos, 

mas propor uma reflexão sobre os problemas de ensino e de aprendizagem, de alunos e 

professores no seu fazer pedagógica diário. Nesse cenário Masini e Moreira dizem que: 

 

 

[...] os professores – na escola, seja ela fundamental, média ou superior – 

apresentam aos alunos conhecimentos que eles supostamente devem saber. Os 

alunos copiam tais conhecimentos como se fossem informações a serem 

memorizadas, reproduzidas nas avaliações e esquecidas logo após. Essa é a forma 

clássica de ensinar e aprender, baseada na narrativa do professor e na aprendizagem 

mecânica do aluno. As teorias de aprendizagem sugerem outras abordagens. Os 

resultados da pesquisa básica em ensino também, mas nem umas nem outros 

chegam às salas de aula. Não se trata aqui de culpar psicólogos educacionais, 

educadores, pesquisadores, professores e alunos, mas o fato é que o modelo da 

narrativa é aceito por todos – alunos, professores, pais, a sociedade em geral – como 

o modelo e a aprendizagem mecânica como a aprendizagem. Pois, só há ensino 

quando a aprendizagem que ocorre é significativa (MASINI; MOREIRA, 2012, p. 

45-71). 

 

 

Com base em nosso referencial teórico e nos resultados que obtivemos, fruto do nosso 

estudo, tentaremos contribuir positivamente para uma aprendizagem que seja significativa, 

apresentando um produto educacional que visa proporcionar possibilidades de melhorias do 

processo de ensino e aprendizagem no ambiente de sala de aula, em especial uma sala de aula 

de matemática no ensino de Função Polinomial do 1º Grau. 

É com base em fatos como os expostos acima que objetivamos desenvolver o presente 

produto educacional que é uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), para 

o ensino de Função numa turma do 1º ano do Ensino Médio noturno. E que passaremos a 

apresenta-lo além de descrever suas etapas e as atividades que o compuseram nas próximas 

sessões do presente estudo. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

A presente proposta de ensino foi construída a partir dos resultados da pesquisa 

intitulada “Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) como possibilidade para 

o ensino de Função Polinomial do 1º Grau: uma experiência no ensino médio”, do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). A pesquisa foi realizada numa turma do 1º ano do Ensino 

Médio Noturno de uma escola da rede pública do Estado do Rio Grande do Norte e surgiu do 

nosso interesse em proporcionar a possibilidade de ter um processo de ensino e aprendizagem 

com mais sentido e significado no ambiente de sala de aula de Matemática. 

Buscamos então, desenvolver atividades que partiam daquilo que os alunos já sabiam 

em relação ao conteúdo que se pretendia trabalhar, que no nosso caso era Função Polinomial 

do 1º Grau. E, quando os alunos não dispunham em sua estrutura cognitiva dos 

conhecimentos prévios necessários, fornecíamos a eles tais conhecimentos com a ajuda de 

organizadores prévios, que podiam ser uma aula expositiva, um texto, uma atividade, uma 

tabela ou qualquer outro recurso didático pedagógico que pudéssemos lançar mão para nos 

auxiliar nessa tarefa. No nosso caso, lançamos mão também de dois softwares: a criação de 

um blog com conteúdo de matemática e o GeoGebra. 

As atividades realizadas com a turma citada estão a seguir, mas antes sugerimos a 

leitura do referencial teórico, utilizado para fundamentar a presente proposta de ensino, pois 

tal leitura proporcionará um apoio e maior compreensão no desenvolvimento das tarefas com 

os alunos.  

Foram elaboradas e aplicadas oito atividades que tinham o objetivo de diagnosticar os 

conhecimentos prévios dos alunos em relação ao conteúdo que se pretendia trabalhar, assim 

como explorar situações significativas de aprendizagem, tomando como base os princípios da 

Teoria da Aprendizagem Significativa na visão de Ausubel (2003), Moreira (2011), Santos 

(2008) dentre outros que constam nas referências desse produto. 

Esperamos que a presente unidade de ensino possa contribuir significativamente para 

o processo de ensino e aprendizagem de Função no Ensino Médio. Ressaltamos ainda que a 

presente proposta não é uma obra pronta e acabada, ela pode ser adaptada de acordo com a 

situação de ensino e suas particularidades.  
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2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: Algumas considerações 

 

O motivo de termos embasado o presente Produto Educacional na Teoria da 

Aprendizagem Significativa é que acreditarmos que tendo consciência da sua prática e de 

como se dá o processo de ensino e aprendizagem, o professor poderá ser um facilitador da 

aprendizagem, em especial o aprender, e o aprender significativamente, tendo sentido e 

significado para quem ensina e para quem aprende. Nesse aspecto, lembramos Santos (2008) 

quando diz que buscando as pistas de como aperfeiçoar nosso “aparelho aprendente”, 

podemos aprender mais e mais significativamente, exigência contundente dos nossos tempos. 

Nesse sentido, concordamos com Moreira (1985) quando diz que: “talvez saber mais 

sobre como o indivíduo aprende possa ser tão útil ao professor na melhoria da qualidade do 

ensino, quanto à familiaridade com métodos, técnicas e recursos instrucionais”. Esse 

pensamento é reforçado por Santos (2008) quando cita sete atitudes que podem compor a ação 

docente no sentido de promover uma aprendizagem significativa: saber dar sentido ao 

conteúdo, saber especificar, compreender, definir, argumentar, discutir e levar para vida. Esses 

elementos quando presentes no processo de ensino e aprendizagem podem proporcionar uma 

aprendizagem mais significativa para o educando. 

Isso nos leva a perceber que a base da aprendizagem, e uma aprendizagem que seja 

significativa, não pode ser a imposição, a arbitrariedade ou a causalidade, e, nem ser carente 

de sentido para o sujeito que aprende. Burak e Aragão (2012) ressaltam que só ocorrerá 

aprendizagem significativa se o material apresentado ao aluno for um material capaz de 

mobilizar diferentes recursos (subsunçores) da sua estrutura cognitiva, para que assim possa 

compreender e relacionar o “novo” material com algo já aprendido pelo educando. Eles dizem 

ainda que esses mesmos recursos devem ser acionados sempre que tal situação for 

reapresentada ao aluno, mas agora com uma visão mais ampla por parte do aluno, da situação 

e do conhecimento compreendido. E, afirmam que: 

 

[...] a importância da aprendizagem significativa no processo de Educação é devida 

ao fato de ser este tipo de aprendizagem o mecanismo humano por excelência para a 

aquisição e a retenção de grande quantidade de ideias e informações, em qualquer 

campo de conhecimento (BURAK; ARAGÃO, 2012, p. 36). 

 

 

 

Sendo assim, concordamos com a afirmação de Santos (2008) quando diz que: 

 

[...] assim como o conhecimento da fisiologia humana é indispensável para que o 

médico desempenhe suas funções, o conhecimento a respeito de como se processam 



64 

 

os mecanismos da aprendizagem é essencial para o exercício profissional do 

professor. (SANTOS, 2008, p. 46). 

 

Em meio a tantos enfoques existentes a respeito do que venha ser o ato de aprender e 

nas dimensões da cognição (sentimentos/afetos, aspectos psicomotores e tecnológicos), que 

envolvem tal ato, é que vemos, na aprendizagem significativa, uma forte possibilidade teórica 

no sentido de procurar dar significado ao processo de ensino e aprendizagem, pois se 

preocupa com o desenvolvimento de capacidades e habilidades que o ato de aprender pode 

proporcionar ao indivíduo, bem como a aplicação dessa aprendizagem em diferentes 

contextos como forma de certificar que houve aprendizagem e que ela foi significativa. 
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3 UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA (UEPS) 

 

UEPS são sequências de ensino fundamentadas teoricamente, voltadas para a 

aprendizagem significativa, não mecânica (Moreira, 2012). Segundo o mesmo autor, a 

construção de uma UEPS segue um objetivo, uma filosofia e um marco teórico que, são os 

seguintes: 

 

Objetivo: desenvolver unidades de ensino potencialmente facilitadora da 

aprendizagem significativa de tópicos específicos de conhecimento declarativo e/ou 

procedimental. Filosofia: só há ensino quando há aprendizagem e esta deve ser 

significativa; ensino é o meio, aprendizagem significativa é o fim; materiais de 

ensino que busquem essa aprendizagem devem ser potencialmente significativos. 

Marco teórico: a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1968, 

2000), em visões clássicas e contemporâneas (a exemplo de Moreira, 2000, 2005, 

2006; Moreira e Masini, 1982, 2006; Masini e Moreira, 2008; Valadares e Morei ra, 

2009), as teorias de educação de Joseph D. Novak (1977) e de D. B. Gowin (1981), 

a teoria interacionista social de Lev Vygotsky (1987), a teoria dos campos 

conceituais de Gérard Vergnaud (1990; Moreira, 2004), a teoria dos modelos 

mentais de Philip Johnson-Laird (1983) e a teoria da aprendizagem significativa 

crítica de M. A. Moreira (2005). (MOREIRA, 2012, p. 45). 

 

 

Esses elementos devem ser observados na construção de uma UEPS, visto que no 

objetivo de uma UEPS são levados em consideração os conhecimentos declarativos e/ou 

procedimentais que se deseja despertar no aluno. O primeiro diz respeitos à cognição, à 

formação do conhecimento significativo sobre pessoas, eventos, proposições e imagens na 

mente de quem aprende. Já com relação à filosofia presente na construção de uma UEPS, é 

correto afirmar que ela deve sempre buscar a aprendizagem significativa, pois é ela que 

assegura que o ensino, que foi pensado e materializado nas ações da unidade de ensino, 

aconteceu de fato.           

 Além dos aspectos mencionados, precisamos levar em consideração o marco teórico 

de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, que é a Teoria da Aprendizagem 

Significativa e, como sugestão, no marco teórico foi relacionada uma lista de autores que 

tratam dessa temática, ressaltando o precursor da citada teoria que foi David P. Ausubel que a 

idealizou no final dos anos sessenta. 

Na construção de uma UEPS outros pontos devem ser observados, como os princípios 

destacados por Moreira (2012), tais como: 

 
 

- o conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem significa-

tiva (Ausubel); - pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser que 

aprende; essa integração é positiva, construtiva, quando a aprendizagem é 
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significativa (Novak); - é o aluno quem decide se quer aprender significativamente 

determinado conhecimento (Ausubel; Gowin); - organizadores prévios mostram a 

relacionabilidade entre novos conhecimentos e conhecimentos prévios; - situações-

problema podem funcionar como organizadores prévios, dar sentido a 

conhecimentos novos e serem propostas em nível crescente de complexidade; - a 

diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a consolidação devem ser 

levadas em conta na organização do ensino (Ausubel); - a avaliação da 

aprendizagem significativa deve ser feita em termos de buscas de evidências; a 

aprendizagem significativa é progressiva; - um episódio de ensino envolve uma 

relação triádica entre aluno, docente e materiais educativos, cujo objetivo é levar o 

aluno a captar e compartilhar significados que são aceitos no contexto da matéria de 

ensino (Gowin); - essa relação poderá ser quadrática, na medida em que o 

computador não for usado apenas como material educativo, ou seja, na medida em 

que for também mediador da aprendizagem; - a aprendizagem deve ser significativa 

e crítica, não mecânica (MOREIRA, 2012, p. 47). 

 

 

Os princípios citados acima são orientações que devem ser consideradas no 

planejamento, na aplicação e na avaliação de uma unidade de ensino significativa, pois a 

clareza da relevância de tais princípios no processo de ensino e aprendizagem tornará a ação 

docente mais capacitada para perceber evidências de aprendizagem significativa nas ações de 

interação com o conhecimento que o educando venha a materializar.  

Além dos princípios mencionados acima, necessários na elaboração da sequência de 

ensino de que trata esse texto, Moreira, com o intuito de orientar a elaboração de uma 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, cita os aspectos sequenciais na elaboração 

de uma UEPS, que são: 

 
1) definir o tópico específico a ser abordado, identificando seus aspectos 

declarativos e procedimentais tais como aceitos no contexto da matéria de ensino na 

qual se insere esse tópico; 2) criar/propor situação(ções) – discussão, questionário, 

mapa conceitual, mapa mental, situação-problema, etc. – que leve(m) o aluno a 

externalizar seu conhecimento prévio, aceito ou não aceito no contexto da matéria de 

ensino, supostamente relevante para a aprendizagem significativa do tópico 

(objetivo) em pauta; 3) propor situações-problema, em nível bem introdutório, 

levando em conta o conhecimento prévio do aluno, que preparem o terreno para a 

introdução do conhecimento (declarativo ou procedimental) que se pretende ensinar; 

essas situações-problema podem envolver, desde já, o tópico em pauta, mas não para 

começar a ensiná-lo; tais situações-problema podem funcionar como organizador 

prévio; são as situações que dão sentido aos novos conhecimentos, mas, para isso, o 

aluno deve percebê-las como problemas e deve ser capaz de modelá-las 

mentalmente; modelos mentais são funcionais para o aprendiz e resultam da 

percepção e de conhecimentos prévios (invariantes operatórios); essas situações-

problema iniciais podem ser propostas através de simulações computacionais, 

demonstrações, vídeos, problemas do cotidiano, representações veiculadas pela 

mídia, problemas clássicos da matéria de ensino, etc., mas sempre de modo acessível 

e problemático, i. e., não como exercício de aplicação rotineira de algum algoritmo; 

4) uma vez trabalhadas as situações iniciais, apresentar o conhecimento a ser ensina-

do/aprendido, levando em conta a diferenciação progressiva, i. e., começando com 

aspectos mais gerais, inclusivos, dando uma visão inicial do todo, do que é mais 

importante na unidade de ensino, mas logo exemplificando, abordando aspectos 

específicos; a estratégia de ensino pode ser, por exemplo, uma breve exposição oral 

seguida de atividade colaborativa em pequenos grupos que, por sua vez, deve ser 



67 

 

seguida de atividade de apresentação ou discussão em grande grupo; 5) em 

continuidade, retomar os aspectos mais gerais, estruturantes (i. e., aquilo que 

efetivamente se pretende ensinar), do conteúdo da unidade de ensino, em nova 

apresentação (que pode ser por meio de outra breve exposição oral, de um recurso 

computacional, de um texto, etc.), porém em nível mais alto de complexidade em 

relação à primeira apresentação; as situações-problema devem ser propostas em 

níveis crescentes de complexidade; dar novos exemplos, destacar semelhanças e 

diferenças relativamente às situações e exemplos já trabalhados, ou seja, promover a 

reconciliação integradora; após essa segunda apresentação, propor alguma outra 

atividade colaborativa que leve os alunos a interagir socialmente, negociando 

significados, tendo o professor como mediador; essa atividade pode ser a resolução 

de problemas, a construção de uma mapa conceitual ou um diagrama V, um experi-

mento de laboratório, um pequeno projeto, etc., mas deve, necessariamente, 

envolver negociação de significados e mediação docente; 6) concluindo a unidade, 

dar seguimento ao processo de diferenciação progressiva retomando as 

características mais relevantes do conteúdo em questão, porém de uma perspectiva 

integradora, ou seja, buscando a reconciliação integrativa; isso deve ser feito por 

meio de nova apresentação dos significados que pode ser, outra vez, uma breve 

exposição oral, a leitura de um texto, o uso de um recurso computacional, um 

audiovisual, etc.; o importante não é a estratégia, em si, mas o modo de trabalhar o 

conteúdo da unidade; após essa terceira apresentação, novas situações-problema 

devem ser propostas e trabalhadas em níveis mais altos de complexidade em relação 

às situações anteriores; essas situações devem ser resolvidas em atividades 

colaborativas e depois apresentadas e/ou discutidas em grande grupo, sempre com a 

mediação do docente; 7) a avaliação da aprendizagem por meio da UEPS deve ser 

feita ao longo de sua implementação, registrando tudo que possa ser considerado 

evidência de aprendizagem significativa do conteúdo trabalhado; além disso, deve 

haver uma avaliação somativa individual após o sexto passo, na qual deverão ser 

propostas questões/situações que impliquem compreensão, que evidenciem captação 

de significados e, idealmente, alguma capacidade de transferência; tais 

questões/situações deverão ser previamente validadas por professores experientes na 

matéria de ensino; a avaliação do desempenho do aluno na UEPS deverá estar 

baseada, em pé de igualdade, tanto na avaliação formativa (situações, tarefas 

resolvidas colaborativamente, registros do professor) como na avaliação somativa; 

8) a UEPS somente será considerada exitosa se a avaliação do desempenho dos alu-

nos fornecer evidências de aprendizagem significativa (captação de significados, 

compreensão, capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento para resolver si-

tuações-problema). A aprendizagem significativa é progressiva, o domínio de um 

campo conceitual é progressivo; por isso, a ênfase em evidências, não em compor-

tamentos finais (MOREIRA, 2012, p. 47-49). 
 

Os aspectos sequenciais listados acima reforçam o caráter da fundamentação teórica 

que devem ser observados na elaboração de uma UEPS, juntamente com o seu objetivo, sua 

filosofia e o seu marco teórico. Complementando essa fundamentação teórica, uma UEPS 

pode contemplar ainda aspectos transversais desde a sua elaboração até a sua execução e 

avaliação. São eles: 

 

Em todos os passos, os materiais e as estratégias de ensino devem ser diversificados, 

o questionamento deve ser privilegiado em relação às respostas prontas, e o diálogo 

e a crítica devem ser estimulados; como tarefa de aprendizagem, em atividades 

desenvolvidas ao longo da UEPS, pode-se pedir aos alunos que proponham, eles 

mesmos, situações-problema relativas ao tópico em questão; embora a UEPS deva 

privilegiar as atividades colaborativas, a mesma pode também prever momentos de 

atividades individuais (MOREIRA, 2012, p. 49). 
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Com base nas orientações dadas aqui para a elaboração de uma UEPS e nos resultados 

que analisamos durante o estudo realizado, podemos defender que essas informações 

proporcionaram o desenvolvimento do presente produto educacional que passaremos a 

detalhar em termos de atividades realizadas na próxima seção. Mas, antes apresentaremos 

esquematicamente o que foi dito até o momento sobre uma UEPS em termos de etapas de 

elaboração e princípios.  

 

 

                                                                             Qual o objetivo da UEPS desenvolvida 

                                                                                  

        

                                                                            Situação familiar ao educando, buscando                    

                                                                            conhecimentos prévios do conteúdo em nível                                                                 

                 bem introdutório                        

                                                                        

              

                                                                             Problematizar a situação inicial, criar, propor 

                                                                             situações problema partindo de aspectos mais                                  

                                                                             gerais para os mais específicos do conteúdo.                           

                                                                                               

                                                                                               

                                                                             Progressivamente aumentando o nível do  

                                                                             conteúdo                                                                                                               

       

                                                               

                                         Situação problema não familiar as                                     

                                                                             que o aluno já resolve                 

 

                                             

                                                                             Busca de evidências de aprendizagem                   

                                                                             Significativa 

 

      

                                                                             Ampliação dos conhecimentos                    

                                                                             prévios em contato com os novos                   

 

     

                                                       Evidências de aprendizagem do educando em                  

                                                                             diferentes contextos 

 

             

                                                                               Só será exitosa se o desempenho do aluno                 

                                              mostrar evidências de aprendizagem  

                                                                               significativa 

UNIDADE DE ENSINO  

POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVA - 

UEPS 

Objetivo 

Situação Inicial 

Nova Situação 

Aprofundamento do conhecimento 

 

Situação Problema 

 

Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integradora 

Avaliação Individual  

Avaliação da Aprendizagem na UEPS 

Avaliação da UEPS 
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4 O DOCENTE NA PROMOÇÃO DE UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Como vimos, aprender significativamente é um mecanismo humano por excelência. E 

ensinar, segue também essa linha? Neste ponto, Santos (2008) diz que as implicações sobre o 

papel do professor vão além, geram conflitos como os seguintes: 

 

[...] como deixar de ser um bom professor por que sabe o conteúdo e passar a ser um 

bom professor porque sabe facilitar a aprendizagem? Como aprender uma postura 

transcultural, fenomenológica e dialógica diante do aluno? Como conjugar na 

prática o verbo interagir? Essas são algumas questões que, segundo o autor, estão na 

base da construção do real papel do professor diante de uma aprendizagem 

significativa. (SANTOS, 2008, p. 63). 

 

 

Nesse cenário, espera-se que o professor que visa proporcionar uma aprendizagem 

significativa seja capaz de interagir com o educando, estimulando-o a participar da aula, a 

sentir-se parte do processo e a enxergar o quanto ele pode contribuir para a dinâmica da aula. 

O docente, nessa perspectiva de aprendizagem significativa, deve levar o aluno para fora de 

sua zona de conforto
6
, deve proporcionar situações de aprendizagem que despertem nos 

alunos a busca e o desejo em querer aprender, pois aprender demanda esforço e dedicação, 

além de mostrar os resultados que tal busca e dedicação pode oferecer.    

Outro aspecto importante do papel docente na promoção de uma aprendizagem 

significativa é a consciência social, política e cultural que ele tem da educação. E, a partir daí, 

deve iniciar um processo real de transformação da própria prática e do papel necessário nesse 

contexto para o desenvolvimento de uma ação docente onde o ensino possibilite a formação 

de significado no processo de aprendizagem. 

Percebemos assim que a prática docente também precisa ser significativa, embasada 

na concepção política, social e prática que o educador tem do processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse contexto, dentre as implicações para o ensino e a aprendizagem em sala 

de aula, segundo uma concepção de aprender e ensinar significativamente, temos que o papel 

do professor também será: 

 

 

                                                           
6 Zona de conforto é uma série de ações, pensamentos e/ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a 

ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Nessa condição a pessoa realiza um determinado 

número de comportamentos que lhe dá um desempenho constante, porém limitado e com uma sensação de 

segurança. Segundo essa teoria, porém, um indivíduo necessita saber operar fora de sua zona de conforto para 

realizar avanços em seu desempenho - por exemplo no trabalho - eventualmente chegando a uma segunda zona 

de conforto. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_de_conforto>. Acessado em: 22/10/15. 



70 

 

1) determinar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino. 2) 

identificar quais os subsunçores (conceitos, proposições e ideias claras, precisas, 

estáveis) relevantes à aprendizagem que o aluno deveria ter em sua estrutura 

cognitiva. 3) ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a passagem da 

estrutura conceitual da matéria de ensino para a estrutura cognitiva do aluno de uma 

maneira significativa. (MOREIRA, 1985, p. 71). 
 

Dessa forma, verificamos que, na promoção de uma aprendizagem significativa, o 

papel principal do professor é promover um ensino que seja significativo, pois só há ensino 

quando acontece aprendizagem e está deve ser significativa. 
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5 ATIVIDADES DE DIAGNÓSTICO E DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

As atividades de diagnóstico com relação ao que o aluno já sabe, devem levar em 

consideração alguns fatores importantes, como as experiências vividas e as influências dos 

ambientes familiar e sócio cultural em que estão inseridos. Tais circunstâncias exercem papel 

preponderante no sentido de ser um elemento facilitador, ou não, da aprendizagem. Essa 

condição do educando leva o educador a uma necessidade de conhecer o seu alunado e 

responder questões como: o que sabem os alunos em relação ao que quero ensinar? Que 

experiências tiveram? O que são capazes de aprender? Quais são seus interesses? Quais são 

seus estilos de aprendizagem? E uma das primeiras fases do processo de ensino e 

aprendizagem consiste em saber o que o aluno já sabe (ZABALA, 1998). 

Então, o conhecimento sobre o que o aluno já sabe é o ponto de partida no qual 

devemos nos orientar em relação aos objetivos e conteúdos de aprendizagem previstos. E, 

partindo desse conhecimento prévio, planejar e estabelecer o tipo de atividade ou tarefa que 

possam favorecer a aprendizagem de cada aluno.  

Já as atividades que dizem respeito ao aprender significativamente, devem ser 

pensadas levando em consideração que aprender com significado é um processo através do 

qual um novo conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva a estrutura 

cognitiva do educando. Esse processo de aprender com sentido e significado modifica o 

conhecimento em nível de consciência do indivíduo (MOREIRA, 2011).  

Os conhecimentos prévios que os alunos possuem são capazes de explicar como 

acontece a aquisição de novos significados, a extensão do período de retenção desses 

significados, a estrutura hierarquizada do conhecimento e a ocorrência eventual de 

esquecimento. Isso retrata a importância de conhecer o que o aluno já sabe em relação a um 

novo conteúdo e a relação necessária para poder planejar e aplicar atividades que sejam 

significativas ao educando (BURAK; ARAGÃO, 2012). 

Os autores citados acima ressaltam que só ocorrerá aprendizagem significativa se o 

material/atividade apresentado ao aluno for capaz de mobilizar diferentes recursos da sua 

estrutura cognitiva, de modo a compreender e relacionar o novo conhecimento com algo já 

aprendido anteriormente pelo educando. A importância desse processo na elaboração de uma 

atividade que tenha significado para o aluno é porque aprender significativamente é um 

mecanismo humano, por excelência, para a aquisição e a retenção de grande quantidade de 

ideias e informações, em qualquer campo de conhecimento.  
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6 SOFTWARE COMO RECURSO PARA AUXILIAR O ENSINO DE FUNÇÃO DO 1º 

GRAU EM MATEMÁTICA 

 

Neste ponto do trabalho trataremos um pouco a respeito dos recursos de Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) que utilizamos para subsidiar nossa UEPS, com o intuito 

de ser mais um elemento facilitador na formação de conceitos prévios quando assim for 

necessário e para o reforço de conteúdos trabalhados durante as aulas. Como também para 

uma maior contextualização e discussões que os conteúdos trabalhados possam suscitar. Pois, 

como bem colocou Saraiva (2010), 

 

[...] a experiência matemática dos alunos é enriquecida se a sua atividade 

matemática contemplar a resolução de situações do cotidiano, envolvendo o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Pois, cabe sempre ao professor a 

responsabilidade de decidir sobre as tarefas a propor aos seus alunos. (SARAIVA, 

2010, p. 4). 

 

 

Pensando nas tarefas oferecidas aos alunos e nos meios para torná-las mais acessíveis, 

se mostrou viável disponibilizarmos o blog “significando a matemática” (figura 4), pois assim 

poderíamos deixar os recursos, que auxiliariam na formação de conhecimentos prévios e a 

revisão de conteúdos, mais próximos do educando, visto que o blog descortina muitas 

possibilidades de comunicação entre os interlocutores: eles podem publicar mensagens e 

links, além de comentar as mensagens diretamente no final da postagem, promovendo assim o 

debate de ideais e opiniões. Podendo ainda ser atualizado frequentemente e podem abranger 

uma variedade muito grande de assuntos (FORTUNATO, 2012) 

 

FIGURA 6: Blog significando a Matemática 

 

Fonte: acervo do pesquisador 
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No caso desse produto educacional, o blog acima teve também o papel de mostrar a 

Matemática em seus aspectos informativo, curioso e divertido. Estratégia que serviu para 

aproximar o aluno do universo de possibilidade que a Matemática pode apresentar. 

Proporcionou ainda a possibilidade dos alunos fazerem revisão de conteúdos já estudados em 

séries/anos anteriores, além de oportunizar a observação das notas de aula em relação ao 

conteúdo que estava sendo abordado nos encontros presenciais que tivemos, e, ainda ajudou 

na formação de conhecimentos prévios quando assim fosse necessário. O blog atende bem as 

necessidades citadas acima à medida que facilita a veiculação de vídeos aula sobre o conteúdo 

trabalhado na turma. E ainda pode melhorar a relação entre professor e alunos, pois reserva 

um espaço para que os alunos possam deixar suas dúvidas, seus questionamentos e sugestões 

em relação à disciplina, o conteúdo ministrado e as estratégias de ensino adotadas durante as 

aulas. 

Outro software que utilizamos foi o GeoGebra como recurso didático que, segundo Sá 

(2010), é um software de matemática que reúne geometria, álgebra e cálculo. Com ele 

pudemos explorar as variações que podem ocorrer em uma função polinomial do 1º grau em 

virtude da manipulação de alguns de seus elementos constitutivos. Sua escolha se deu pelo 

fato de ser um software gratuito, ter linguagem em português e por funcionar nas plataformas 

mais populares como o Windows e Linux. 

O GeoGebra permite construir e explorar objetos geométricos e algébricos, sendo este 

último o nosso foco, de maneira dinâmica e interativa. Possui uma interface simples de ser 

manipulada (figura 7), dividida em janela algébrica, caixa de ferramentas e janela geométrica 

e espaço destinada a visualização das construções implementadas. Todo esse caráter interativo 

que o GeoGebra proporciona leva, tanto o professor como o aluno, a examinarem os objetos 

construídos testando e criando conjecturas a respeito do conteúdo de ensino. 

 

FIGURA 7: Tela inicial do GeoGebra 

 

Fonte: acervo do pesquisador 
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7 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Descreveremos nessa seção a natureza das atividades elaboradas e aplicadas na UEPS 

e que foram implementadas no decorrer da presente pesquisa, realizada numa escola pública 

da rede estadual, no Ensino Médio noturno do Estado do Rio Grande do Norte. 

A presente sequência é composta por oito atividades que foram pensadas e elaboradas 

partindo daquilo que o aluno já sabe, ou que precisaria ter noção, para poder fazer as ligações 

cognitivas necessárias no intuito de possibilitar uma aprendizagem com mais significado. E na 

ausência de tal embasamento teórico, deve ser oferecida ao educando a oportunidade de 

reforço nos conhecimentos prévios do conteúdo que a ele será ministrado.  

As atividades foram elaboradas partindo de situações que eram familiares aos alunos, 

presentes no livro texto da turma e, gradativamente, foi sendo introduzida uma “nova 

situação
7
” de aprendizagem. Os questionamentos feitos em tais atividades são também 

gradativos, pois à medida que avançamos no conteúdo, vamos introduzindo novos 

questionamentos referentes ao grau de conhecimento que se pretende despertar no aluno. 

Em algumas situações foram empregadas questões tidas como mecânicas, mas que 

tinham como objetivo reforçar conhecimentos que os alunos tinham em sua estrutura 

cognitiva em relação ao conteúdo que se pretendia trabalhar. Outras visavam formar os 

conhecimentos prévios quando estes não estavam presentes na mente do educando 

(MOREIRA, 1985). 

Cada atividade trabalhada abordava, de forma sequencial, o conteúdo de ensino e, 

quando necessário, às questões abordadas na atividade anterior eram retomadas e isso 

ampliava o alcance do conteúdo dentro do conceito que se pretendia explorar.  

Foi seguindo essa linha de pensamento que a seguir, passaremos a apresentar as etapas 

sequenciais da UEPS desenvolvida no presente estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 “Nova situação” de aprendizagem no sentido de que são situações com as quais os alunos não têm 

familiaridade em sua manipulação no ambiente de sala de aula. 
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8 ESTRUTURAÇÃO DE UMA UEPS 

 

As atividades do presente produto educacional foram estruturadas de modo a 

apresentar inicialmente um objetivo da atividade, foi levado em consideração a identificação 

dos conhecimentos prévios dos alunos em relação ao conteúdo de função, outro ponto que 

consideramos na elaboração das atividades foi o aprofundamento gradativo do conteúdo 

ministrado, além da proposição de situações problemas diferentes daquelas que os alunos 

estavam habituados a trabalhar, condição necessária para verificação da evidência de 

aprendizagem significativa. E, sempre que possível foi introduzida nas atividades algumas 

discussões suscitadas a partir das questões trabalhadas na atividade. 

A seguir apresentaremos uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – 

UEPS com algumas das etapas que podem compor tal unidade de ensino. Começando pelo 

objetivo da mesma e seguindo com as etapas de situação inicial, situação problema, 

aprofundamento do conhecimento, nova situação, avaliação individual, a derivação 

progressiva e a reconciliação integradora, aprendizagem na UEPS e a avaliação da UEPS. 

 

 

PROPOSTA DE UEPS PARA O ENSINO DE FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU 

 

 

OBJETIVO: analisar como a compreensão do conceito de Função pode contribuir para a 

melhoria no desempenho da manipulação algébrica de uma Função do 1º Grau por parte dos 

alunos. 

 

8.1 ATIVIDADE I: Atividade Inicial 

 

Nesse primeiro momento propor aos alunos a resolução de uma atividade que irá 

fornecer informações relevantes sobre o nível de conhecimento da turma em relação ao 

conteúdo que se pretende trabalhar. A primeira atividade é composta por questões que já 

faziam parte da rotina da turma, informação essa verificada pela observação do livro didático 

adotado pela escola. 
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Questões propostas: 

QUESTÕES LIGADAS AOS CONHECIMENTOS DE CONTEÚDOS PRÉVIOS E 

ESPECÍFICOS SOBRE FUNÇÃO.  

 

1 – Você já estudou o conteúdo de regra de três? Que são expressões do tipo: 4/3 = x/6. 

 (     ) Sim  (     ) Não 

 

2 – Você estudou problemas em que para resolvê-los eram necessários escrever em 

linguagem matemática, tipo: o dobro de um número somado mais três. Que em linguagem 

matemática ficaria: 2x + 3. Estudou? 

 (     ) Sim   (     ) Não 

 

3 – Que nome recebe o ponto P no esboço do plano abaixo? 

 

                                        Y                   (     ) Reta real; 

             P(x, y)      (     ) Par ordenado 

      (     )  Plano cartesiano 

 

                                                                       X 

 

 

 

4–Você estudou equação polinomial do 1º grau e do 2º grau? São equações do tipo:  9x + 2 = 

3x +20    e    x
2
 + x – 4 = 0. 

 (     ) Sim  (     ) Não 

4.1 – Se sim, descreva como é o processo de resolução de cada uma delas, ou seja, como é 

que resolve uma equação polinomial do 1º grau e como resolve uma equação polinomial do 

2º grau. 

 

5 – Você já estudou o conteúdo matemático de função? Expressões do tipo: f(x) = 4x – 3 ou                 

y = 4x – 3. 

 (     ) Sim (     ) Não 

 

5.1 - Se sim, na função dada acima, diga qual letra representa a variável Independente: 

___________ e, qual letra representa a variável dependente_____________. 

 

5.2 – A função dada na questão cinco “5”, y = 4x -3, se você fosse dar uma característica para 

ela, como você a caracterizaria? 

a) (     ) Como uma função decrescente; 

b) (     ) Como uma função crescente; 

c) (     ) Não sei informar com certeza; 

 

5.3 – Se marcou a letra “a” ou “b”, justifique sua resposta. 

 

5.4 – Na função dada na questão “5”, y = 4x -3, os valores atribuídos a qual letra representa 

os valores do domínio da função, e, a qual letra representa os valores da imagem da referida 

função? 

a) Letra que representa os valores do domínio da função: ____________ 

b) Letra que representa os valores da imagem da função: ____________ 

c) (     ) Não sei informar com certeza. 
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5.5 – Ainda com relação à questão “5”, quais são as grandezas envolvidas na função dada 

que se relacionam, ou seja, o valor de uma influencia o valor da outra? 

(     ) somente o “x”;  

(     ) somente o “y”; 

(     ) o 4 e o 3 respectivamente; 

(     ) o “x” e o “y” respectivamente; 

(     ) Não sei informar com certeza. 

 

6 – Localize o seguinte par ordenado (3, 5) no plano cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Se já estudou o conteúdo de função, escreva matematicamente com suas palavras, o que 

seria uma função?  

 

8 – Dê três exemplos de situações que você conhece que podem ser modeladas por meio de 

uma função matemática. 

 

JUSTIFICATIVA 

Essa situação inicial, primeira etapa da UEPS, tinha como objetivo averiguar quais os 

conhecimentos prévios que os alunos tinham sobre: proporcionalidade, resolução de 

problemas, plano cartesiano, equações do 1º e 2º graus e as suas respectivas resoluções. Além 

de conhecimentos relativos à noção de Função, tais como: variáveis, qualidade em crescente 

ou decrescente, domínio, imagem e se já tinham conhecimento de situações que poderiam ser 

modeladas matematicamente com uma Função Polinomial do 1º Grau, pois esses 

conhecimentos prévios ou as ideias centrais deles estariam presentes durante o tempo que 

fosse trabalhado o conteúdo de Função, ou seja, como apregoa a TAS devemos partir daquilo 

que o aluno já sabe.  

 

8.2 ATIVIDADE II: Construção de uma tabela de preço de combustível  

 

Após a aplicação e análise da atividade diagnóstica, é possível ter uma noção do nível 

em que a turma se encontra com relação ao conteúdo que se pretende trabalhar. Então, vamos 

prosseguir com uma abordagem condizente ao estado inicial da turma. A partir desse 

momento, pode introduzir o conteúdo de Função usando como estratégia formar uma tabela 
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com o preço de combustível em uma determinada comunidade rural do município de Baraúna, 

onde alguns dos alunos residiam. 

 

Questões propostas: 

ESCOLA:___________________________________________________________ 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

TURMA: A 

SÉRIE: 1º ANO 

1 – De acordo com os dados contidos na tabela abaixo, obtidos a partir de uma situação 

de abastecimento de combustível em uma determinada comunidade rural, responda as 

questões que seguem: 

 

PREÇO POR 

LITRO 

QUANTIDADE DE 

LITROS 

TOTAL A 

PAGAR 

4,00 1 ? 

4,00 2 ? 

4,00 3 ? 

4,00 4 ? 

a) Olhando a tabela acima podemos afirmar que nela estamos trabalhando com 

grandezas? 

 (     ) Sim (     ) Não. 

Justifique sua resposta. 

 

b) Dos valores que aparecem na tabela, qual deles estar variando e qual valor não estar 

variando? 

 

1.1 - Complete a tabela com os valores a pagar de acordo com os dados oferecidos de um 

abastecimento de combustível em uma comunidade rural: 

 

 

PREÇO POR 

LITRO 

QUANTIDADE DE 

LITROS 

TOTAL A 

PAGAR 

4,00 1  

4,00 2  

4,00 3  

4,00 4  

a) Na tabela acima, quais são os valores que implicam no total a pagar? 

 

b) Escreva a expressão que representa o total a pagar independente da quantidade de 

litros de combustível. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Introduzir o conteúdo de Função a partir do preenchimento dos dados da tabela desta 

atividade, situação problema, segunda etapa da UEPS, começando a explorar junto aos alunos 
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alguns aspectos que estão presentes na tabela e que são elementos de uma Função, tais como a 

operação que irá gerar o valor a pagar independente da quantidade de litros de combustível e, 

a partir, dela começar a reconhecer outros aspectos característicos de uma função como a 

variável independente e a variável dependente. 

 

DISCUSSÕES SUSCITADAS A PARTIR DA AULA: 

 

- Apresentação do vídeo disponibilizado no blog “www.amatematicapodeser.blogspot.com.br” 

que tratava do armazenamento, conservação e prazo de validade do combustível; 

- Discussão de temas relacionados ao transito no município de Baraúna/RN a partir dos 

pontos disponibilizado no blog. 

 

8.3 ATIVIDADE III: Esboço de palavras com conceito de Função 

 

Apresentar à turma, de forma expositiva, um Mapa Conceitual, enfatizando suas 

principais características. Em seguida, solicitar aos alunos que, em grupo de dois 

componentes, esbocem palavras associadas a definição de Função envolvendo os elementos 

constitutivos de uma Função e, em especial, a Função Polinomial do 1º Grau.  

 

Situação inicial do esboço de palavras proposto: 

ESCOLA:______________________________________________________ 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

TURMA: A 

SÉRIE: 1º ANO 

1 – Fazer um esboço de um mapa conceitual sobre as informações/conceitos, 

relacionados ao estudo de Função que foram trabalhados até o momento. 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Saber, nesse momento, o que os alunos já conseguiam assimilar sobre o conteúdo de 

Função, aprofundando o conhecimento, terceira etapa da UEPS, e, a partir do esboço de 

palavras apresentadas relacionadas a definição de Função, fazer as discussões relativas aos 

Função 
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elementos adjacentes ao conceito de Função, era a busca por ancoradouros cognitivos na 

estrutura cognitiva do educando. 

 

DISCUSSÕES SUSCITADAS A PARTIR DA AULA: 

 

- Cada dupla apresentara o esboço do Mapa Conceitual que preparou. 

- Em seguida cada dupla irá comparar o Mapa construído com a definição formal de Função 

no livro texto adotado pela escola. 

- Buscar identificar alguns dos aspectos relativos ao conceito de Função apresentados no 

esboço do Mapa Conceitual na atividade II que, tratou da construção de uma tabela de preços 

de combustível. 

 

8.4 ATIVIDADE IV: Contextualizando o conceito de Função 

 

O conceito relativo à Função será apresentado novamente utilizando como recurso o 

vídeo noção de Função e o vídeo gráfico da Função do 1º Grau disponível em: 

http://www.amatematicapodeser.blogspot.com.br, além de apresentar, de forma 

contextualizada, o uso da Função do 1º Grau. Em seguida, com os alunos organizados em 

duplas, é pedido aos alunos que respondão uma “nova” situação de exercício. 

 

Questão proposta: 

EXEMPLO: 

 

 A água potável utilizada em pequenas propriedades rurais para o consumo diário das 

pessoas, de modo geral, é retirada de poços com o auxílio de uma bomba-d’água. Sabendo 

que uma determinada bomba-d’água teve sua capacidade de bombear água do poço reduzida 

(em virtude do baixo nível de água do poço) para 5L por minuto, que tal bomba é ligada 

automaticamente quando o reservatório está com 25L de água e desligado ao enchê-lo e 

levando em consideração que a função que representa tal situação é: y = 5x + 25, vamos 

identificar algumas características dessa função: 

 

a) Na citada função indique o que se pede:  

a variável independente:_____ 

a variável dependente:______ 

b) Qual o grau da função do exemplo acima?  

 

c) A função do exemplo em questão é considerada uma função crescente ou decrescente?  

 

d) Qual é a raiz da função dada acima? O que ela, a raiz, representa na função dada em 

relação à quantidade de água do reservatório? 

http://www.amatematicapodeser.blogspot.com.br/
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JUSTIFICATIVA: 

Espera-se que nessa atividade, situação nova, quarta etapa da UEPS, os alunos sejam 

capazes de mobilizar conhecimentos, já apreendidos em outras situações de ensino, na 

resolução de uma situação nova de aprendizagem, e, tal situação é condição necessária para 

verificar evidências de aprendizagem significativa. 

 

DISCUSSÕES SUSCITADAS A PARTIR DA AULA 

 

- Identificação e ou reconhecimento no que se refere ao conceito de Função, entre os 

elementos dos vídeos apresentados, na situação nova de aprendizagem e nas situações 

trabalhadas nas atividades anteriores; 

- A importância dos conhecimentos prévios e a indicação de acesso a tais conhecimentos via o 

blog criado. 

 

8.5 ATIVIDADE V: Avaliação individual 

 

A atividade realizada é composta, na sua parte inicial, por questões que os alunos já 

tenham familiaridade no processo de resolução, com o intuito de promover uma maior 

segurança partindo daquilo que o aluno já sabe. Já a parte final da atividade é composta por 

mais um contato com a nova situação de aprendizagem que foi acrescida de alguns 

questionamentos não feitos no primeiro contato com a mesma. 

 

Questões propostas: 

ESCOLA:________________________________________________________ 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

TURMA: A 

SÉRIE: 1º ANO 

COMPONENTES: 

1 – Dada a seguinte representação em diagrama da função f(x) = 2x + 1 definida de R em R 

determine: 
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a) Domínio 

 

b) Imagem 

 

c) Contradomínio 

 

2 – Dada a seguinte função f(x) = x – 1 definida de R em R represente-a por meio de um 

diagrama de flechas. 

 

3 – Nas seguintes funções encontre o zero de cada função dada: 

 

a) f(x) = 2x – 1   c) f(x) = - 3x 

 

b) y = - x + 3    d) y = x + 2 

  

4 - A água potável utilizada em pequenas propriedades rurais para o consumo diário das 

pessoas, de modo geral, é retirada de poços com o auxílio de uma bomba-d’água. Sabendo 

que uma determinada bomba-d’água teve sua capacidade de bombear água do poço reduzida 

(em virtude do baixo nível de água do poço) para 5L por minuto, que tal bomba é ligada 

automaticamente quando o reservatório está com 25L de água e desligado ao enchê-lo e 

levando em consideração que a função que representa tal situação é: y = 5x + 25, vamos 

identificar algumas características dessa função: 

 

a) Na função dada, qual é o valor do: 

coeficiente angular a:______ 

 

coeficiente linear b:_______ 

 

b) Na citada função indique o que se pede:  

a variável independente:_____ 

 

a variável dependente:______ 

 

c) Qual o grau da função do exemplo acima?  

 

d) A função do exemplo em questão é considerada uma função crescente ou decrescente?  

 

e) Qual é a raiz da função dada acima? O que ela, a raiz, representa na função dada em 

relação à quantidade de água do reservatório? 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A utilização da avaliação somativa individual, quinta etapa da UEPS, as situações 

trabalhadas pelo professor nessa atividade deve questionar o aluno sobre a sua compreensão 

com relação à aplicação dos conceitos trabalhados, suas hierarquias, bem como as relações 

existentes entre os elementos que compõem a definição desse conceito que, na presente 

atividade, são os elementos presentes no conceito de Função e expressar tal compreensão de 
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forma oral e escrita, e, nesse momento busca-se evidências de aprendizagem significativa por 

parte do aluno. 

 

DISCUSSÃO SUSCITADAS A PARTIR DA AULA 

 

- Qual a percepção do aluno após ter retomado uma atividade já realizada em outro momento; 

- O confronto das respostas dadas no primeiro contato com a atividade e as respostas dadas no 

segundo contato com a mesma atividade, permite o aluno perceber o que ele fez ou não fez 

com relação às respostas da atividade ou ainda o que modificou; 

- A problemática da água para a agricultura irrigada no município de Baraúna/RN (questões 

apresentadas a partir do blog). 

 

8.6 ATIVIDADE VI: Glossário  

 

Nessa atividade será retomado o conceito formal de Função Polinomial do 1º Grau 

expresso no livro texto da turma. Depois, retoma as situações trabalhadas para fazer a 

diferenciação progressiva dos conceitos trabalhados e, para uma visualização mais dinâmica 

de alguns dos elementos presentes na definição de Função, e que aparecem nas atividades 

trabalhadas, é utilizado o software Geogebra. 

 

Glossário proposto: 

GLOSSÁRIO 

 

1.a-FUNÇÃO 
sf (lat functione) 1 Ação natural e própria de qualquer coisa. 2 Atividade especial, 

serviço, encargo, cargo, emprego, missão. 3 Ação natural e característica de qualquer 

faculdade mental. 4 Fisiol Ação peculiar a qualquer órgão ou parte de um animal ou 

planta. 5 Finalidade. 6 Ato público a que concorre muita gente. 7 Festa, festividade, 

solenidade. 8 Divertimento em comum. 9 Mat Grandeza relacionada a outra(s), de tal 

modo que a cada valor atribuído a esta(s), corresponde um valor daquela. (disponível 

em:http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=fun%E7%E3o < Acessado em 12/11/14, às 9:23H >. 

 

1.b – FUNÇÃO 

Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função f de A em B é uma relação que 

associa a cada elemento x∈A, um único elemento y∈B. Assim, uma função liga um 

elemento do domínio (conjunto A de valores de entrada) com um segundo conjunto, o 

contradomínio (conjunto B de valores de saída) de tal forma que a cada elemento do 

domínio está associado exatamente a um, e somente um, elemento do contradomínio. O 

conjunto dos elementos do contradomínio que são relacionados pela f a algum x do 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=fun%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=fun%E7%E3o
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domínio é o conjunto imagem, denotado por Im(f). Disponível em: 

http://educacao.globo.com/matematica/assunto/funcoes/conceito-de-funcoes.html             

< Acessado em 12/11/14, às 17:30h >.  

 

2 - FUNÇÃO DO 1º GRAU 

Chama-se função polinomial do 1º grau, ou função afim, a qualquer função f de IR em 

IR dada por uma lei da forma f(x) = ax + b, onde a e b são números reais dados e a 0. 

 

 Na função f(x) = ax + b, o número a é chamado de coeficiente de x ou (coeficiente 

angular) e o número b é chamado termo constante ou (coeficiente linear). 

 

3 – VARIÁVEL 
adj m+f (lat variabile) 1 Sujeito a variação. 2 Que pode ser variado ou mudado; 

mudável. 3 Inconstante. 4 Gram Diz-se das palavras flexivas, isto é, que estão sujeitas a 

variação. 5 Mat Diz-se da quantidade que pode tomar sucessivamente diferentes valores 

no decurso de um mesmo  cálculo. Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=fun%E7%E3o < Acessado em 12/11/14, às 9:40H >. 

 

4 – GRANDEZA 

 

Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas 

podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. 

Alguns exemplos de grandeza: o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a 

capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. Disponível em 

http://www.somatematica.com.br/fundam/grandeza.php < Acesso em 12/11/14 às 

17:37H >. 

 

  

JUSTIFICATIVA: 

Nesta atividade, quinta etapa da elaboração da UEPS, deve-se apresentar os conceitos 

na sua formalidade e generalidade (derivação progressiva), em seguida reconhecer os aspectos 

dessa generalização conceitual em situações específicas de ensino e aprendizagem, ou seja, a 

reconciliação integradora dos aspectos conceituais observados nas situações estudadas, 

possibilitando assim uma apropriação por meio de assimilação e uma consequente ampliação 

do conhecimento existente na estrutura cognitiva do educando. 

 

DISCUSSÕES SUSCITADAS A PARTIR DA AULA 

 

 - Como construir um gráficos usando o GeoGebra; 

 - Que informações o gráfico das funções trabalhadas fornece; 

 - Que informação a raiz da Função representa; 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=fun%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=fun%E7%E3o
http://www.somatematica.com.br/fundam/grandeza.php
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  - Que informações podem ser observadas no gráfico a partir dos termos “a” e “b” na Função 

do 1º Grau dada. 

 

8.7 ATIVIDADE VII: Avaliação da aprendizagem 

 

Deve ser baseada nos trabalhos feitos pelos alunos (nas funções que conseguiram ou 

conseguem resolver matematicamente), nas interações (capacidade de perceber as relações 

existentes entre as situações novas apresentadas e as situações já trabalhadas), nas 

observações feitas em sala de aula e na avaliação somativa individual, além de uma atividade 

final que é composta por situações que já tiveram contato, porém foram acrescidas de 

questionamentos diferentes das questões já feitas nesse tipo de atividade. E, a partir dela, é 

solicitado que os alunos formulem e modelem matematicamente situações do cotidiano que 

possam ser representadas por uma Função do 1º Grau. Incluindo também questões referentes 

a outros tipos de função, que não a do 1º grau, com o intuito que os alunos possam reconhecer 

nessas outras funções e os elementos comuns entre elas e a Função do 1º Grau. 

 

Questões proposta para a atividade final 

 

ESCOLA:______________________________________________________________ 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

TURMA: A 

SÉRIE: 1º ANO 

COMPONENTES: 

 

EXEMPLO: 

A água potável utilizada em pequenas propriedades rurais para o consumo diário das pessoas, 

de modo geral, é retirada de poços com o auxílio de uma bomba-d’água. Sabendo que uma 

determinada bomba-d’água teve sua capacidade de bombear água do poço reduzida (em 

virtude do baixo nível de água do poço) para 5L por minuto, que tal bomba é ligada 

automaticamente quando o reservatório está com 25L de água e desligado ao enchê-lo e 

levando em consideração que a função que representa tal situação é: y = 5x + 25, vamos 

identificar algumas características dessa função. 

 

a) Na função dada, qual é o valor do: 

coeficiente angular a:______ 

 

coeficiente linear b:_______ 

 

 

b) Na citada função indique o que se pede:  

a variável independente:_____ 
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a variável dependente:______ 

 

c) Qual o grau da função do exemplo acima? Justifique sua resposta. 

 

d) A função do exemplo em questão é considerada uma função crescente ou decrescente? 

Justifique sua resposta. 

 

e) Qual é a raiz da função dada acima? O que ela, a raiz, representa na função dada em 

relação à quantidade de água do reservatório? 

 

f) Esboce o gráfico da função dada acima. 

 

g) Ainda com relação à função, do exemplo dado acima, quais são as grandezas envolvidas 

na função dada que se relacionam, ou seja, o valor de uma altera o valor da outra? 

(     ) somente o “x”;  

(     ) somente o “y”; 

(     ) o 4 e o 3 respectivamente; 

(     ) o “x” e o “y” respectivamente; 

 

h) Na função dada acima, qual letra representa: 

Os valores do domínio: _________ 

Os valores da imagem:__________ 

 

i) Se já estudou o conteúdo de função escreva matematicamente, com suas palavras, o que 

seria uma função?  

 

j) Tomando como referência as situações de funções do 1º grau trabalhadas em sala de aula, 

formule exemplos de situações do cotidiano que podem ser modeladas matematicamente por 

meio de uma Função do 1º Grau. 

 

l) Do (s) exemplos citado (s) acima, escolha um, e, escreva a função que o representa. 

 

m) Observe os gráficos a seguir e diga quais são as raízes das funções que eles representam. 

 
Raiz:_____________________ 
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Raiz:____________________ 

 

 

M) Nas funções abaixo responda o que se pede: 

 

Y = X
2
 + 3X – 4      y = X

3  

 

O Grau da função:___________  O grau da função:__________ 

A variável independente:_________  A variável independente:__________ 

A variável dependente:__________  A variável dependente:____________ 

 

N) Se você fosse fazer uma sequência de ordem entre os elementos envolvidos no conceito 

de função polinomial do 1º grau, como ficaria? Tome como referência os seguintes 

elementos: relação, variável dependente, variável dependente, imagem da função, domínio da 

função e contradomínio da função. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Verificar o avanço e o grau de compreensão dos alunos, na avaliação da aprendizagem, 

na sétima etapa da UEPS desenvolvida, em situações de ensino que fossem familiares ou não 

para eles, através da competência de poder mobilizar diferentes recursos do conhecimento 

trabalhado na procura de uma solução para a situação “nova” apresentada na sala de aula, 

dando pistas da evidência de uma aprendizagem que pode ter sido significativa, já que a 

aprendizagem significativa é progressiva e só podemos ter pistas do processo, pois a mesma é 

continua. 

 

8.8 ATIVIDADE VIII: Avaliando a UEPS aplicada 

 

 Tal avaliação deverá ser feita em função dos resultados de aprendizagem obtidos e 

ninguém melhor para ajudar nessa tarefa do que o próprio aluno. Nessa atividade, além dos 

resultados analisados desde a aplicação da atividade diagnóstica, passando por todas as 
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demais atividades e as interações entre os alunos, aluno com o conteúdo, do aluno com o 

professor e do professor com as atividades aplicadas, que também servem de base para a 

avaliação da UEPS. Ainda pode ser aplicada também junto à turma uma entrevista enfocando 

os aspectos que foram objetos de estudo durante as aulas e com base nesses resultados 

proceder com a reformulação de algumas atividades caso seja necessário. 

 

Entrevista proposta: 

ESCOLA:______________________________________________________________ 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

SÉRIE: 1º ANO               TURMA: A 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA (Aluno) 

1 – Você gosta de Matemática? E o que leva você a ter esse posicionamento? 

 

2 - Em que momento da sua rotina você dedica algum tempo para estudar Matemática? 

Quanto tempo é dedicado a esse estudo? 

 

3 – Para você, houve alguma mudança na forma como os conteúdos matemáticos eram 

trabalhados anteriormente com vocês aqui no 1º ano e na forma como estão sendo 

trabalhados hoje? O que você destacaria nesse aspecto, positivamente ou não?  

 

4 – Qual o conteúdo que estamos estudando? Houve algum aspecto que te chamou mais 

a atenção no decorrer das aulas? 

 

5 – Quando falamos no estudo de função, que elementos você associa a esse estudo? Do 

que você lembra em relação ao que foi estudado? 

 

JUSTIFICATIVA: 

Verificar os avanços alcançados pelos alunos em relação ao conteúdo trabalhado desde 

a aplicação da primeira atividade, nesta que é a oitava etapa e última atividade da presente 

UEPS, além de ouvir individualmente os alunos sobre as percepções que tiveram durante cada 

aula, aspectos positivos, negativos e a viabilidade da presente proposta de ensino, segundo o 

olhar de quem a estar recebendo. 

 

DISCUSSÕES SUSCITADAS A PARTIR DA AVALIAÇÃO DA UEPS: 

 

- A predisposição em querer aprender por parte do aluno;  

- O horário destinado ao estudo por parte do aluno e a consequente aprendizagem; 

- O material oferecido à turma e a sua potencialidade em ser significativo; 
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- O período de retenção e o eventual esquecimento do conteúdo trabalhado na mente do 

educando. 

As discussões suscitadas acima servem de base para ajudar na análise da UEPS 

aplicada, bem como na potencialidade das atividades trabalhadas em revelar indícios de uma 

aprendizagem significativa.  
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6  CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

Este trabalho teve por objetivo elaborar e colocar em prática uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa para o ensino de Função Polinomial do 1º Grau. Para realizar tal 

construção, usamos alguns recursos como aplicação de uma atividade diagnóstica, cujo o 

objetivo foi identificar aquilo que o aluno já sabia em relação ao conteúdo que se pretendia 

ministrar. Também foi usado alguns recursos tecnológicos como um blog e o software 

GeoGebra. 

Nesse percurso, nos deparamos com algumas dificuldades na aplicação da nossa 

unidade de ensino, tais como: a ausência de conhecimentos prévios por parte dos alunos em 

relação ao conceito de Função; interrupções das aulas por motivos alheios a escola; e a 

ausência de professor nos primeiros horários de aula da turma do nosso campo de pesquisa, 

pois as nossas aulas eram sempre as quintas feira, nos últimos horários, e nesse dia os dois 

primeiros horários da turma eram vagos por não ter professor da disciplina daquele horário de 

aula. Em virtude disso, alguns alunos não esperavam pelos últimos horários e quando 

tentávamos marcar as aulas para os primeiros horários os que não estavam presente na aula, 

por já terem ido embora, faltavam a aula seguinte por não ter recebido a informação da 

mudança de horário. 

Mas o nosso maior desafio foi quando vimos, por meio dos dados que coletamos, que 

em muitos casos analisados estava faltando aprendizagem do conteúdo ministrado aos alunos. 

Como explanado pelo aluno “A18”, que afirmou que por muitas vezes não conseguia ver 

sentido no conhecimento que era apresentado a ele. 

A situação descrita acima está de acordo com o pensamento de Demo (2008) quando 

fala que na escola falta aprendizagem em seus aspectos mais básicos, pois o aluno passa de 

série, de nível de escolaridade, sem ter os conhecimentos mínimos necessários a este nível de 

escolaridade. Está condição de baixa aprendizagem é reforçada pela divulgação de entidades 

sociais como “Todos pela Educação” que, segundo ela, no Brasil, somente 9,3% dos alunos 

do Ensino Médio têm as competências adequadas relacionadas ao conhecimento matemático. 

Mediante o exposto acima, fica cada vez mais evidente a importância de propostas de 

ensino que tem por objetivo melhorar o processo de aprendizagem, pois, como bem colocou 

Moreira (2012), ensino é o meio e aprendizagem significativa deve ser o fim. 

Nesse contexto, chegamos à conclusão desse trabalho com alguns resultados e 

possibilidades. Como resultado compreendo que o rumo do ensino que pretende proporcionar 

uma aprendizagem significativa deve ser repensado no âmbito das escolas, pois o que vimos 
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nesse estudo foi um grupo de alunos com grandes lacunas no seu processo de aprendizagem, 

ao mesmo tempo em que se mostraram receptivos e participativos diante de uma alternativa, 

que propunha uma forma de trabalhar o conhecimento matemático, mais próximo de suas 

realidades cognitivas. Outro resultado foi que o aluno pode ser incentivado a querer aprender 

desde que o material de ensino oferecido a ele passe a ter sentido e significado na sua 

aprendizagem. Outro resultado que nos foi revelada durante o estudo foi que, quando o 

professor tem consciência por qual corrente teórica está centrada a sua prática docente, o 

processo de ensino que leva a uma aprendizagem com significado fica mais claro e definido 

na ação prática do educador. 

Além dos resultados citados acima, observamos nos alunos uma mudança gradativa na 

manipulação algébrica de uma Função a partir da compreensão do conceito desse conteúdo. 

Essa transformação foi evidenciada a partir das possibilidades de interação com o 

conhecimento que se pretende ministrar, através de uma prática educativa fundamentada na 

Teoria da Aprendizagem Significativa e implementada por meio de uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS). O exposto é comprovado com base nos resultados 

obtidos como os que estão registrados na tabela 4 dessa pesquisa.  

Esse trabalho não tem o intuito de ser conclusivo, pois não chegamos a uma conclusão 

final sobre o uso da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e sim a uma possibilidade de 

uso de tal teoria, pelos indícios de aprendizagem que a citada corrente teórica pode revelar, 

pois muitos dos elementos envolvidos nesse processo, como a aprendizagem, por exemplo, 

não nos dá um posicionamento conclusivo sobre o emprego da TAS, mas sim uma 

possibilidade real de melhoria na atuação profissional docente para promover um ensino que 

tenha como fim a aprendizagem, pois só com a concretização dela, a aprendizagem, que 

podemos afirmar que houve ensino. 

O exposto acima resume bem o nosso estado de espírito ao chegar nesse ponto da 

pesquisa. Saímos de uma constatação inicial de que o modo de ensinar e aprender na escola 

deixa uma lacuna na tríade: professor, material de ensino e aluno no que concerne à 

aprendizagem. E percebemos, com base nos resultados da pesquisa, que o material de ensino 

sendo potencialmente significativo possibilita um ensino que leva a um aprender significativo, 

pelo menos foi o que percebemos no nosso campo de estudo. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa se mostrou reveladora no sentido de dar pistas 

de como a aprendizagem pode acontecer, e quais meios podem ser mobilizados nesse sentido. 

De todos os meios que podem contribuir para uma aprendizagem significativa, destacamos a 



93 

 

necessária condição do material oferecido ao aluno ser potencialmente significativo, e a 

predisposição do educando em querer aprender (MOREIRA, 2011). 

Outro aspecto interessante nesse processo é o papel do professor, pois nessa 

perspectiva de aprendizagem, o ensino e a aprendizagem em sala de aula, segundo uma 

abordagem da TAS, definem algumas características a respeito do papel do professor, que vão 

desde conhecer a estrutura da matéria de ensino até identificar os conhecimentos prévios do 

aluno a utilizar recursos que facilitem a passagem da estrutura conceitual para a estrutura 

cognitiva do educando de maneira significativa (MOREIRA, 1985). 

  E a junção de todos esses elementos apresentados até aqui, aliados a mecanismos de 

avaliação como os mapas conceituais ou um esboço de mapas conceituais feito a partir de 

palavras/frases relacionadas ao conteúdo abordado, prática que utilizamos em nossas aulas 

segundo a perspectiva de Moreira (2011), oferecem uma oportunidade de vermos, no decorrer 

do processo avaliativo, se há indícios de aprendizagem significativa ou não. E tal 

possibilidade pode contribuir decisivamente para termos um processo de ensino e 

aprendizagem com sentido e significado para quem ensina e para quem aprende, visto que a 

TAS, na visão de seu precursor, tem como foco o ambiente da sala aula e a aprendizagem tal 

qual ela acontece nesse espaço. 

Outro ponto que nos chamou atenção foi o fato de que quando o processo de ensino e 

aprendizagem é abordado dentro de uma visão que seja significativa, até o processo do 

esquecimento do conteúdo trabalhado ganha outra conotação. Pois, apesar do esquecimento 

ser um processo natural do ser humano quando não estar em contato direto com o objeto da 

aprendizagem, caso ela tenha sido significativa, o educando terá uma possibilidade real de 

recordar o objeto de estudo com mais facilidade diante de uma situação que remeta àquele 

aprendizado.   

Por fim, após a aplicação das atividades avaliativas presentes no nosso produto 

educacional, com a abordagem da TAS, percebemos uma melhoria acentuada na compreensão 

e manipulação algébrica de uma Função Polinomial do 1º Grau por parte dos alunos. 

Ensejando assim, a viabilidade e as possibilidade que podem ser geradas quando procuramos 

pautar o processo de ensino e aprendizagem numa forma de aprender que seja significativa. 
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APÊNDICE A - Atividade Diagnóstica  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁICA – PPGECNM 

MESTRADO PROFISSIONALIZANTE 

 

 

 Caros alunos (as), 

 Este questionário é parte integrante dos instrumentos que serão utilizados na 

construção do meu trabalho de dissertação, cujo título é “APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA: uma contribuição para o fazer matemático no ensino qualitativo de função 

pela identificação de seus elementos constitutivos”. O objetivo deste questionário é identificar 

os conhecimentos prévios que os alunos de uma turma do 1º ano do ensino médio da Escola 

Estadual João de Abreu tem sobre os pré-requisitos necessários para a compreensão  

qualitativa de uma função. 

 

PARTE I: Questionário sócio econômico e cultural 

 

I IDENTIFICAÇÃO 

1- NOME:___________________________________________________________ 

2 - ESCOLA EM QUE ESTUDA: ________________________________________ 

3 - SÉRIE/ANO QUE ESTUDA:__________________________________________ 

4 - TURNO:_________________________________________________________ 

5 - IDADE:________________________ 

6 - Sexo: (   ) Feminino    (    ) Masculino 

7 - JÁ CURSOU O 1º ANO ANTES, NESSA OU EM OUTRA ESCOLA?  

(     ) SIM (     ) NÃO 

8 - Se sim, quantas vezes já repetiu o 1º ano do ensino médio?___ 

9 - Onde cursou o nono (9º) ano? 

ESCOLA:________________________________________TURNO:_________ 

MUNICÍPIO:_____________________________  ESTADO:________ 

10 – Qual é a ocupação profissional de seus pais? 

 

Pai:______________________________________ 

 

Mãe:_____________________________________ 

  

10 – Você trabalha? (     )Sim        (     ) Não 

10.1- Se respondeu SIM, qual é a sua ocupação profissional?______________________ 

  

II QUESTÕES LIGADAS AOS CONHECIMENTOS DE CONTEÚDOS PRÉVIOS E 

ESPECÍFICOS SOBRE FUNÇÃO.  

 

1 – Você já estudou o conteúdo de regra de três? Que são expressões do tipo: 4/3 = x/6. 

 (     ) Sim  (     ) Não 

 



99 

 

2 – Você estudou problemas em que para resolvê-los era necessário escrever em linguagem 

matemática, tipo: o dobro de um número somado mais três. Que em linguagem matemática 

ficaria: 2x + 3. Estudou? 

 (     ) Sim   (     ) Não 

 

3 – Que nome recebe o ponto P no esboço do plano abaixo: 

 

                                        Y                    (     ) Reta real; 

             P(x, y)       (     ) Par ordenado 

       (     )  Plano cartesiano 

 

                                                                       X 

 

 

 

4–Você estudou equação polinomial do 1º grau e do 2º grau? São equações do tipo:  9x + 2 = 

3x +20    e    x
2
 + x – 4 = 0. 

 (     ) Sim  (     ) Não 

4.1 – Se sim, descreva como é o processo de resolução de cada uma delas, ou seja, como é 

que resolve uma equação polinomial do 1º grau e como resolve uma equação polinomial do 2º 

grau. 

 

5 – Você já estudou o conteúdo matemático de função? Expressões do tipo: f(x) = 4x – 3 ou                 

y = 4x – 3. 

 (     ) Sim (     ) Não 

 

5.1 - Se sim, na função dada acima, diga qual letra representa a variável Independente: 

___________ e qual letra representa a variável dependente. 

 

5.2 – A função dada na questão cinco “5”, se você fosse dar uma característica para ela, como 

você a caracterizaria? 

a) (     ) Como uma função decrescente; 

b) (     ) Como uma função crescente; 

c) (     ) Não sei informar com certeza; 

 

5.3 – Se marcou a letra “a” ou “b”, justifique sua resposta. 

 

5.4 – Na função dada na questão “5”, os valores atribuídos a qual letra representa os valores 

do domínio da função, e, a qual letra representa os valores da imagem da referida função? 

a) Letra que representa os valores do domínio da função: ____________ 

b) Letra que representa os valores da imagem da função: ____________ 

c) (     ) Não sei informar com certeza. 

  

5.5 – Ainda com relação à questão “5”, quais são as grandezas envolvidas na função dada que 

se relacionam, ou seja, o valor de uma influencia o valor da outra? 

a) somente o “x”;  

b) somente o “y”; 

c) o 4 e o 3 respectivamente; 

d) o “x” e o “y” respectivamente; 

e) Não sei informar com certeza. 
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6 – Localize o seguinte par ordenado (3, 5) no plano cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Se já estudou o conteúdo de função, diga com suas palavras, em matemática, o que seria 

uma função?  

 

 

8 – Dê três exemplos de situações que você conhece que podem ser modeladas por meio de 

uma função matemática. 
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APÊNDICE B – Atividade Formativa: Confecção de uma tabela de preços 

 

ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE ABREU ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

TURMA: A 

SÉRIE: 1º ANO 

 

1 – De acordo com a situação trabalhada de um abastecimento de combustível, em uma 

determinada comunidade rural responda as questões que seguem: 

 

PREÇO POR 

LITRO 

QUANTIDADE DE 

LITROS 

TOTAL A 

PAGAR 

4,00 1 ? 

 

4,00 2 ? 

 

4,00 3 ? 

 

4,00 4 ? 

 

 

a) Olhando a tabela acima podemos afirmar que nela estamos trabalhando com grandezas? 

 (     ) Sim (     ) Não. 

Justifique sua resposta. 

 

 

b) Dos valores que aparecem na tabela, qual deles estar variando e qual valor não estar 

variando? 

 

1.1 - Complete a tabela de um abastecimento de combustível em uma comunidade rural: 

PREÇO POR 

LITRO 

QUANTIDADE DE 

LITROS 

TOTAL A 

PAGAR 

4,00 1  

 

4,00 2  

 

4,00 3  

 

4,00 4  

 

 

a) Na tabela acima, quais são os valores que implicam no total a pagar? 

 

b) Escreva a expressão que representa o total a pagar independente da quantidade de litros de 

combustível. 

 

 

 



102 

 

APÊNDICE C - Esboço de um Mapa Conceitual 

 

ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE ABREU ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

TURMA: A 

SÉRIE: 1º ANO 

 

 

1 – Fazer um esboço de um mapa conceitual sobre as informações/conceitos sobre função 

trabalhados até o momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 
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APÊNDICE D - Entrevista com os alunos 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA – PPGECNM 

ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA (Aluno) 

 

1 – Você gosta de Matemática? E o que leva você a ter esse posicionamento? 

 

2 - Em que momento da sua rotina você dedica algum tempo para estudar Matemática? 

Quanto tempo é dedicado a esse estudo? 

 

3 – Para você houve alguma mudança na forma como os conteúdos matemáticos eram 

trabalhados anteriormente com vocês aqui no 1º ano, e, a forma como estão sendo trabalhados 

hoje? O que você destacaria nesse aspecto, positivamente ou não?  

 

4 – Qual o conteúdo que estamos estudando? Houve algum aspecto que te chamou mais a 

atenção no decorrer das aulas? 

 

5 – Quando falamos no estudo de função, que elementos você associa a esse estudo? Do que 

você lembra em relação ao que foi estudado? 
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APÊNDICE E - Atividade Somatória 

 

ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE ABREU ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

TURMA: A 

SÉRIE: 1º ANO 

COMPONENTES: 

 

 

1 – Dada a seguinte representação em diagrama da função f(x) = 2x + 1 definida de R em R 

determine:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Domínio 

 

b) Imagem 

 

c) Contradomínio 

 

2 – Dada a seguinte função f(x) = x – 1 definida de R em R represente-a por meio de um 

diagrama de flechas. 

 

 

 

3 – Nas seguintes funções encontre o zero de cada função dada: 

 

a) f(x) = 2x – 1   c) f(x) = - 3x 

 

 

b) y = - x + 3    d) y = x + 2 

  

 

4 - A água potável utilizada em pequenas propriedades rurais para o consumo diário das 

pessoas, de modo geral, é retirada de poços com o auxílio de uma bomba-d’água. Sabendo 

que uma determinada bomba-d’água teve sua capacidade de bombear água do poço reduzida 

(em virtude do baixo nível de água do poço) para 5L por minuto. E que tal bomba é ligada 

automaticamente quando o reservatório está com 25L de água e desligado ao enchê-lo. 

Levando em consideração que a função que representa tal situação é: y = 5x + 25, vamos 

identificar algumas características dessa função. 

 

0 

1 

2 

3 

1 

3 

5 

7 
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a) Na função dada, qual é o valor do: 

coeficiente angular a:______ 

 

coeficiente linear b:_______ 

 

b) Na citada função indique o que se pede:  

a variável independente:_____ 

 

a variável dependente:______ 

 

c) Qual o grau da função do exemplo acima? Justifique sua resposta. 

 

 

 

d) A função do exemplo em questão é considerada uma função crescente ou decrescente? 

Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

e) Qual é a raiz da função dada acima? O que ela, a raiz, representa na função dada em relação 

à quantidade de água do reservatório? 

 

 

 

 

f) Esboce o gráfico da função dada acima. 
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APÊNDICE F - Glossário  

 
 

GLOSSÁRIO 

 

1-FUNÇÃO 
sf (lat functione) 1 Ação natural e própria de qualquer coisa. 2 Atividade especial, serviço, 

encargo, cargo, emprego, missão. 3 Ação natural e característica de qualquer faculdade 

mental. 4 Fisiol Ação peculiar a qualquer órgão ou parte de um animal ou planta. 5 

Finalidade. 6 Ato público a que concorre muita gente. 7 Festa, festividade, solenidade. 8 

Divertimento em comum. 9 Mat Grandeza relacionada a outra(s), de tal modo que a cada 

valor atribuído a esta(s), corresponde um valor daquela.            

Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=fun%E7%E3o < Acessado em 12/11/14, às 9:23h > 

 

1.a – FUNÇÃO 

Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função f de A em B é uma relação que associa a 

cada elemento x∈A, um único elemento y∈B. Assim, uma função liga um elemento do 

domínio (conjunto A de valores de entrada) com um segundo conjunto, o contradomínio 

(conjunto B de valores de saída) de tal forma que a cada elemento do domínio está associado 

exatamente a um, e somente um, elemento do contradomínio. O conjunto dos elementos do 

contradomínio que são relacionados pela f a algum x do domínio é o conjunto imagem, 

denotado por Im(f).                  

Disponível em: http://educacao.globo.com/matematica/assunto/funcoes/conceito-de-

funcoes.html < Acessado em 12/11/14 às 17:30h>  

 

2 - FUNÇÃO  DO 1º GRAU 

Chama-se função polinomial do 1º grau, ou função afim, a qualquer função f de IR em IR 

dada por uma lei da forma f(x) = ax + b, onde a e b são números reais dados e a 0. 

 

 Na função f(x) = ax + b, o número a é chamado de coeficiente de x ou (coeficiente angular) e 

o número b é chamado termo constante ou (coeficiente linear). 

 

3 – VARIÁVEL 
adj m+f (lat variabile) 1 Sujeito a variação. 2 Que pode ser variado ou mudado; mudável. 3 

Inconstante. 4 Gram Diz-se das palavras flexivas, isto é, que estão sujeitas a variação. 5 Mat 

Diz-se da quantidade que pode tomar sucessivamente diferentes valores no decurso de um 

mesmo  cálculo.  

Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=fun%E7%E3o < Acessado em 12/11/14, às 9:40h> 

 

4 – GRANDEZA 

 

Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas podem ter 

suas medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandeza: o volume, a massa, a 

superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. 

Disponível em: http://www.somatematica.com.br/fundam/grandeza.php < Acessado em 

12/11/14 às 17:37h >  

 

 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=fun%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=fun%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=fun%E7%E3o
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=fun%E7%E3o
http://www.somatematica.com.br/fundam/grandeza.php
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APÊNDICE G - Atividade Avaliativa Final 

 

ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE ABREU ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

TURMA: A 

SÉRIE: 1º ANO 

COMPONENTES: 

 

EXEMPLO: 

A água potável utilizada em pequenas propriedades rurais para o consumo diário das pessoas, 

de modo geral, é retirada de poços com o auxílio de uma bomba-d’água. Sabendo que uma 

determinada bomba-d’água teve sua capacidade de bombear água do poço reduzida (em 

virtude do baixo nível de água do poço) para 5L por minuto. E,  que, tal bomba é ligada 

automaticamente quando o reservatório está com 25L de água e desligado ao enchê-lo. 

Levando em consideração que a função que representa tal situação é: y = 5x + 25, vamos 

identificar algumas características dessa função. 

 

a) Na função dada, qual é o valor do: 

coeficiente angular a:______ 

 

coeficiente linear b:_______ 

 

b) Na citada função indique o que se pede:  

a variável independente:_____ 

 

a variável dependente:______ 

 

c) Qual o grau da função do exemplo acima? Justifique sua resposta. 

 

 

d) A função do exemplo em questão é considerada uma função crescente ou decrescente? 

Justifique sua resposta. 

 

e) Qual é a raiz da função dada acima? O que ela, a raiz, representa na função dada em relação 

à quantidade de água do reservatório? 

 

f) Esboce o gráfico da função dada acima. 

 

g) Ainda com relação à função, do exemplo dado acima, quais são as grandezas envolvidas na 

função dada que se relacionam, ou seja, o valor de uma altera o valor da outra? 

(     ) somente o “x”;  

(     ) somente o “y”; 

(     ) o 4 e o 3 respectivamente; 

(     ) o “x” e o “y” respectivamente; 

 

h) Na função dada acima, qual letra representa: 

Os valores do domínio: _________ 

Os valores da imagem:__________ 
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i) Se já estudou o conteúdo de função, diga com suas palavras, em matemática, o que seria 

uma função?  

 

 

j) Tomando como referência as situações de funções do 1º grau trabalhadas em sala de aula, 

formule exemplos de situações do cotidiano que podem ser modeladas matematicamente por 

meio de uma Função do 1º Grau. 

 

 

l) Do (s) exemplos citado(s) acima, escolha um, e, escreva a função que o representa. 

 

 

m) Observe os gráficos a seguir e diga quais são as raízes das funções que eles representam. 

 
 

 

 

Raiz:_____________________ 

 

     
Raiz:____________________ 
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n) Nas funções abaixo responda o que se pede: 

 

Y = X
2
 + 3X – 4      y = X

3  

 

O Grau da função:___________  O grau da função:__________ 

A variável independente:_________  A variável independente:__________ 

A variável dependente:__________  A variável dependente:____________ 

 

 

N) Se você fosse fazer uma sequência de ordem entre os elementos envolvidos no conceito de 

função polinomial do 1º grau, como ficaria? Tome como referência os seguintes elementos: 

relação, variável dependente, variável dependente, imagem da função, domínio da função e 

contradomínio da função. 
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APÊNDICE H – Mapa Conceitual sobre Função do 1º Grau 

 

ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE ABREU ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio 

TURMA: A 

 

 

 

 

 

 

 

Relação entre grandezas 

 

 

                                               R                                    R 

 

 

                                                      Definida por 

 

 

 

 

   raiz da Função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO DO 

1º GRAU 

x y Domínio de f(x) Imagem de f(x) 
 

y = ax + b Crescente Decrescente 

a < 0 a > 0 

𝑥 =
− b

a
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Curiosidade Matemática: Truques aritméticos 

 

 
 
Fonte: Mágicas, Matemática e outros mistérios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

ANEXO 2: Estrutura Curricular do Ensino Médio Regular 

 

 
Fonte: Direção da escola Estadual João de Abreu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

ANEXO 3: Estrutura Curricular do Ensino Médio Diferenciado 

 

 

 
Fonte: Direção da escola Estadual João de Abreu 

 

 

 

 

 

 
 


