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RESUMO 
 

Esse texto descreve uma pesquisa em que se apresentam concepções 
norteadoras do uso da História da Matemática (HM) no ensino de Função, a qual 
recorre a elementos da utilização das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC) e da Investigação Matemática (IM) na sala de aula, compondo 
uma dissertação de Mestrado Profissional que tem como objetivo propor um 
Caderno de Atividades pautado na articulação entre HM e TIC via IM que contribua 
para o processo de ensino-aprendizagem de Função. Nesse sentido, foi realizada 
uma pesquisa qualitativa com duas fases: a primeira sendo teórica e feita por meio 
de pesquisa do tipo bibliográfica e a segunda, com natureza mais prática, 
caracterizando-se pela perspectiva da pesquisa ação. Como resultado foi 

delineado um panorama histórico do conceito de Função  com base na 

perspectiva de Youschkevitch (1976)  cujo conteúdo foi referência para o 
desenvolvimento do Produto Educacional, composto por um Caderno de 
Atividades, aplicado a alunos da Educação Básica, o qual aborda o conceito de 
Função desenvolvido ao longo da história, usando como apoio o software 
Geogebra à luz da IM.  
 
Palavras-chave: História da Matemática; Tecnologias da Informação e da 
Comunicação; Investigação Matemática; Ensino de Função. 

 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 

This text describes a research in which guiding conceptions of the use of the History 
of Mathematics (HM) in the teaching of Function are presented,  which resorts to the 
elements of the application of Information and Communication Technologies (ICT) 
along with the Mathematical Investigation (MI) in the classroom, constituting 
a Professional Master’s Degree dissertation whose aim is to propose an Activity Book 
based on the articulation between HM and ICT, through MI, which contributes to the 
teaching-learning process of Function. In this sense, a qualitative research was 
carried out in two phases: the first one of a theoretical type through a bibliographic 
research, and the second one on a more practical basis, characterized by the 
perspective of action research. As a result, a historical overview of the concept of 
Function was outlined based on Youschkevitch’s perspective (1976), whose content 
was a reference to the development of the Educational Product which is an Activity 
Book designed for students of Basic Education in which the concept of Function 
developed throughout history with the support of the use of Geogebra software is 
addressed under the light of MI. 

Keywords: History of Mathematics; Information and Communication Technologies; 
Mathematical Investigation; Teaching of Function. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse texto corresponde à dissertação de mestrado que busca 

apresentar concepções norteadoras do uso da História da Matemática (HM), 

recorrendo a elementos das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC) e da Investigação Matemática (IM) em sala de aula. Tal pesquisa se 

refere à finalização do Mestrado Profissional do Programa de Pós Graduação 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - PPGECNM/UFRN, programa este que faz parte, conforme o 

Documento de Área 2013 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), daqueles que desenvolvem pesquisas na área de 

Ensino, o qual se insere na Grande Área Multidisciplinar e tem como foco 

estudos e produtos referentes ao Ensino de Ciências e Matemática. Segundo 

esse mesmo documento (BRASIL, 2013), tais programas buscam interlocução 

com as áreas geradoras dos conteúdos a serem ensinados e têm foco na 

integração entre conteúdo disciplinar e conhecimento pedagógico e ainda têm 

como objeto a “mediação do conhecimento em espaços formais e não formais 

de ensino e como principal objetivo, a construção de conhecimento científico 

sobre este processo e sobre fatores de caráter micro e macro estrutural que 

nele interferem” (BRASIL, 2013, p. 01). 

A pesquisa ora apresentada busca atender a tais orientações e ainda ser 

“capaz de construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados em 

educação e ensino para sua aplicação em produtos e processos educativos na 

sociedade” (BRASIL, 2013, p. 01), particularmente quanto ao ensino de Função 

apoiado por HM, TIC e IM. 

O interesse é, então, estreitar ainda mais as relações com a pesquisa 

científica desenvolvida nessa área por meio de uma proposta que faz uso da 

HM e uma ferramenta tecnológica voltada ao ensino/aprendizagem da 

Matemática. Para tanto, busca-se responder à seguinte pergunta-foco: Que 

elementos facilitadores para o ensino de Função, no nível da Educação Básica 

(EB), podemos encontrar a partir da interligação entre HM e TIC (Geogebra), 

via IM?  

Assim sendo, nossa proposta visa, a partir do uso da HM e das TIC, por 

meio da IM, e em prol do ensino de Função, atingir ao objetivo geral que diz 
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respeito a propor um Caderno de Atividades pautado na articulação entre HM e 

TIC, via IM e que contribua para o processo de ensino-aprendizagem de 

Função. Como desmembramento desse objetivo geral, surgem alguns de 

caráter mais específicos, como: realizar levantamento bibliográfico, entre 

periódicos, dissertações e teses, sobre História de Função (HF); selecionar 

problemas e/ou episódios da HF para serem tratados pelas TIC, via IM; além 

de utilizar a HM e as TIC como apoio para o aprendizado de Função, 

interligados também pela IM; assim como elaborar Caderno de Atividades 

(Produto Educacional (PE)), relacionando HM e TIC, via IM para o ensino de 

Função; bem como testar e refinar o Produto Educacional. 

Com vistas a alcançar os objetivos estabelecidos, utilizamos uma 

pesquisa qualitativa, e que, de acordo como defendem Ludke e André (1986), 

encontrou suas fontes em um ambiente natural; trabalhou-se com dados 

predominantemente descritivos; esteve interessada mais no processo do que 

no produto; teve como foco de atenção do pesquisador os significados 

atribuídos pelos envolvidos às coisas e à vida; além de realizar análise indutiva 

dos dados. 

A referida pesquisa ocorreu por intermédio de duas fases. A primeira, 

sendo teórica e feita por meio da tipologia bibliográfica, definida por Gil (2008, 

p. 16) como sendo “desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”, a partir da qual foram 

obtidas as bases teórico-metodológicas do trabalho, por meio de leituras em 

livros, teses, dissertações, artigos em periódicos nacionais e internacionais e 

anais de congressos, sobretudo, para delinear o panorama histórico do 

conceito de Função. A segunda, com natureza mais prática, e caracterizando-

se pela perspectiva da pesquisa ação, que contempla a Investigação 

Matemática a partir da observação e análise de dados coletados em entrevistas 

(transcritas) e observações de aulas (diário de campo). A escolha pelo tipo 

pesquisa-ação se deu pela concordância com as ideias de Lewin (apud Ludke 

e André, 1986, p. 31) no que concerne “à pretensão de se investigar as 

relações sociais e conseguir mudanças em atitudes e comportamentos dos 

indivíduos”. Segundo Ludke e André (1986, p. 31): 

 
Com a denominação de investigação-ação (action research), os livros 
de pesquisa da década de 1950 descrevem essa metodologia como 
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uma ação sistemática e controlada desenvolvida pelo próprio 
pesquisador. Um exemplo clássico é o professor que decide fazer 
mudança em sua prática docente e a acompanha com um processo 
de pesquisa, ou seja, com um planejamento de intervenção, coleta 
sistemática de dados, análise fundamentada na literatura pertinente e 
relato dos resultados.  

 
Para a análise em pauta, também foram úteis instrumentos como 

registros fotográficos e de vídeo, questionários, atividades de alunos e 

relatórios de observação. De modo geral, os dados foram observados e 

estudados por meio das ferramentas citadas e seus resultados dispostos 

através de reflexões escritas que estão no capítulo 3 dessa dissertação. 

Informamos que nosso trabalho foi pensado e desenvolvido de modo que o 

Caderno de Atividades foi elaborado para e aplicado pela própria professora 

pesquisadora com seus alunos da Educação Básica, propondo uma mudança 

em sua prática quanto à abordagem do conceito de Função num processo 

acompanhado de pesquisa. 

A escolha por estudar sobre a utilização da HM e das TIC no ensino de 

Função, mais especificamente o interesse pela temática de interação entre a 

HM e as TIC para o processo ensino-aprendizagem desse conteúdo no 

Mestrado Profissional, foi resultado das leituras realizadas sobre algumas das 

experiências desenvolvidas no âmbito da sala de aula de Matemática e 

também do interesse em investigar e contribuir com a prática docente. Além 

disso, o estudo apresentado está associado aos projetos de pesquisa: (1) 

Ensino e Aprendizagem do Conceito de função: integrando as TIC e 

História da Matemática e (2) Conexões Potenciais entre História da 

Matemática e Tecnologias da Informação e da Comunicação para Ensino 

de Matemática, vinculados à Pró Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - PROPESQ/UFRN. 

Nesse sentido, trata-se da intenção de aprimorar conceitos e temáticas 

que possibilitem aplicar ações investigativas sobre o estudo de Função, criando 

e sugerindo procedimentos de utilização de ferramentas práticas (Caderno de 

atividades/Produto Educacional1) capazes de favorecer a aprendizagem por 

meio da percepção das potencialidades de interligação entre a HM e as TIC 

especialmente com utilização de recursos da tecnologia (software de 

                                                 
1Conforme definido pelo Documento de área da CAPES, citado antes (BRASIL, 2013). Mais 

detalhes no capítulo 1. 
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matemática dinâmica como o Geogebra2), que abordem os elementos 

constituintes de uma Função matemática e suas diferentes formas de 

representação, inspirados pela HM. 

Tendo em vista que Função corresponde a um conteúdo que pode ser 

utilizado para solucionar situações de áreas não somente ligadas à 

Matemática, mas também nas ciências humanas e nas ciências da saúde, por 

exemplo, consideramos que seu estudo é uma importante ferramenta a ser 

aplicada na resolução de problemas das mais variadas naturezas.  

De fato, pesquisas como de Youschkevitch (1976) têm mostrado a 

importância de se dar ênfase ao estudo de Função com foco em um ensino 

contextualizado, no qual se atribua significado aos conceitos matemáticos. Em 

busca de material que fundamentasse e contribuísse para a justificativa dessa 

escolha, nós, integrantes do Núcleo de Estudo sobre História e Pedagogia 

em Matemática (NuHPeM), como parte das atividades desenvolvidas em prol 

do projeto de pesquisa citado, realizamos um levantamento nas bases de 

pesquisa da CAPES, obtendo como resultados trabalhos que tratam do 

conceito de Função, suas várias formas de representação, tipos e aplicações 

na Matemática e em diversas outras áreas de conhecimento. Além disso, esse 

levantamento captou estudos que contemplam a História do Conceito de 

Função (HCF) e argumentam como o conhecimento de tais informações 

contribui com o ensino da Matemática, pois este é entendido aqui como um 

conceito integrador, haja vista que, por meio de uma Função é possível 

estabelecer relações entre conceitos da própria Matemática assim como entre 

estes e aqueles de outras áreas. 

Dentre os trabalhos acadêmicos levantados nessa busca, destacamos, 

como exemplos: Alves (2016); Lopes (2010); Oliveira (2014); Silva (2010). 

Esses trabalhos são dissertações de mestrado defendidas em universidades 

brasileiras no período de 2010 a 2016 e que apresentam argumentos 

favoráveis ao estudo de Função na EB com um olhar para um ensino da 

Matemática contextualizado e que permita aos alunos dar significado aos 

conceitos aprendidos e/ou que articula HM, TIC e IM. 

                                                 
2
 O Geogebra é um software de matemática dinâmica, gratuito e que foi pensado para o ensino 

e aprendizagem da Matemática nos vários níveis de ensino (do básico ao universitário). Pode 
ser encontrado em: http://www.geogebra.im-uff.mat.br/. Maiores detalhes serão abordados no 
capítulo 2. 

http://www.geogebra.im-uff.mat.br/
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Frisamos também que, utilizar ferramentas tecnológicas no cotidiano 

escolar vai além da mera instalação na sala de aula de equipamentos 

interativos, pois não garante que o aluno tenha uma aula interativa, com 

acesso a novas experiências educacionais. Mais que equipar escolas, se faz 

necessário que as instituições de ensino proporcionem um ambiente de 

colaboração, de modo a possibilitar uma reflexão acerca do papel de cada uma 

dessas mídias a fim de garantir ao discente uma aprendizagem dinâmica, real 

e significativa. 

Nesse sentido, justificar o uso da IM, concebida por Ponte, Oliveira e 

Brocardo (2013) como estando ligada à construção do conhecimento a partir da 

resolução de questões por meio da formulação de conjecturas, dá-se pela 

atenção central em instigar o caráter investigativo/reflexivo e a curiosidade do 

aluno, visando favorecer o processo de construção do conhecimento e servir 

como ponte para o estímulo ao ato de pensar constante e à atividade de 

pesquisa. Tais razões serão também propiciadas pela HM e TIC e, por esse 

motivo, respaldamo-nos na aliança entre ambos em prol do ensino e 

aprendizagem de Função. De fato, pesquisas como as anteriormente citadas 

aqui condizem com as afirmações de Mendes (2006) ao destacar que, em um 

processo de IM no ensino, há a valorização pela investigação e busca de 

informações como princípio de aprendizagem.  

Diante dessas expectativas, foi desenvolvido um Produto Educacional 

(PE), composto por um Caderno de Atividades, cuja atenção está voltada ao 

uso da HM para o ensino de Função, articulando-o a recursos da tecnologia 

(TIC) e, mais especificamente, à utilização de um software de matemática 

dinâmica, o Geogebra, como elemento capaz de tratar conhecimentos 

advindos da HM para o aprendizado de Função, via IM.    

A partir do contexto descrito até então, chegamos que a pesquisa 

privilegia uma abordagem que contempla o uso da HM, relacionando-a com a 

aplicação de recursos da tecnologia, especialmente aqueles ligados à 

elaboração e aplicação de atividades investigativas. Em outras palavras, trata-

se de um trabalho que tem o uso da HM e das TIC para o ensino como 

procedimentos metodológicos e a IM como eixo norteador capaz de 

desenvolver no aluno o desejo de questionamento e o interesse por saber 

mais. 
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No intuito de atingir os objetivos propostos e em busca de atender à 

metodologia pensada, essa dissertação está organizada em quatro capítulos, 

além da presente introdução, na qual é apresentado o trabalho como um todo, 

a citar: descrição da proposta, contextualização do assunto e temática 

estudados, justificativa, objetivos (geral e específicos) que se pretendem 

alcançar e  pergunta-foco delimitada.  

No primeiro capítulo há a base teórica em que nos apoiamos durante 

toda a execução do trabalho. Nele é apresentada a fundamentação que 

conduziu a pesquisa, com os principais elementos sobre HM, uso das TIC 

quanto à IM e sobre o ensino de Função. 

No capítulo dois abordamos a história do conceito de Função. Nesse 

momento, há a apresentação do levantamento realizado, o qual contempla 

trabalhos que incluem a temática em referência nas bases de pesquisas da 

CAPES, e posterior descrição destes por meio da análise de alguns, ou seja, 

aqueles que apresentaram mais elementos capazes de contribuir com nossa 

pesquisa. Também há um tópico destinado, de maneira mais específica, à 

história propriamente do conceito de Função, no qual delimitamos o período 

considerado, os principais autores que nortearam essa proposta, 

especialmente Youschkevitch (1976), e suas concepções. 

O terceiro capítulo detalha o experimento com a aplicação do PE 

(Caderno de Atividades), com vistas a um trabalho com foco no ensino de 

Função por meio da articulação entre HM, TIC e IM, além de algumas reflexões 

à luz da base teórica considerada. Logo, há o detalhamento sobre o 

experimento propriamente dito, com a descrição do público envolvido e do 

processo de aplicação, além de nossas análises e reflexões sobre os 

resultados obtidos por meio dessa aplicação, a qual é finalizada com um 

quadro que apresenta os problemas percebidos no PE, os ajustes necessários 

à sua validação e as recomendações e as justificativas para os profissionais 

que desejem utilizá-lo em sua prática. Nesse momento, verificamos em que 

medida os objetivos pretendidos foram alcançados e, para isso, foi feita análise 

descritiva dos dados e transcrição escrita de diálogos ocorridos durante a 

aplicação do PE, interpretados à luz de nosso referencial. 
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O último capítulo revela as nossas conclusões e inclui as considerações 

finais que destacam as dificuldades percebidas durante o processo, além de 

apontamentos quanto às pesquisas futuras. 

Diante do exposto e em virtude da pergunta-foco e do objeto de estudo 

definidos aqui, estabelecemos a discussão das referências para esse trabalho 

no capítulo a seguir. 
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1 BASE TEÓRICA 

 

O capítulo ora exposto apresenta e analisa os principais argumentos 

usados para se defender o uso pedagógico da HM no ensino da Matemática e 

também a aplicação de recursos da tecnologia (TIC) para esse mesmo fim. 

Além disso, destaca aquelas potencialidades pedagógicas às quais nos 

apoiamos durante o desenvolvimento de nossa pesquisa. A discussão se 

processa à luz de argumentos que visam a articular HM, TIC e IM para o 

ensino de Função. 

 

1.1 SOBRE O USO DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 

Partindo da consideração de que não é novo o problema de se 

esclarecer a relação entre a HM e a Educação Matemática (EM), Miguel (1993) 

pensou e desenvolveu sua tese de doutorado a partir do estudo de três 

possíveis formas dessa relação se manifestar, e que levou em consideração 

pontos de vistas diferentes, que detalham as possibilidades de se recorrer à 

história como recurso para o professor de Matemática a partir de três casos 

distintos. 

Em sua proposta inicial, centrou-se no estudo quanto à utilização da 

história como recurso pedagógico adicional, ou seja, como meio auxiliar na 

promoção da aprendizagem da Matemática (MIGUEL, 1993). Nesse contexto, 

repensar o processo ensino-aprendizagem é inevitável. Para essa análise, ele 

tomou como base estudos de Alexis Claude Clairaut (1741) e Emma 

Castelnuovo (1966). 

A obra de Clairaut (1741 apud MIGUEL, 1993) objetivava facilitar a 

tarefa de quem estava iniciando o estudo da geometria a partir do julgamento 

de que as dificuldades dos alunos eram causadas pela forma como era 

ensinada. Como solução para esse problema houve a proposta de um trabalho 

baseado na história, vindo a surtir efeito, em especial, quando há o incentivo 

quanto ao aluno seguir um “caminho semelhante àquele percorrido pela 

humanidade na aquisição dos conceitos e leis matemáticas” (MIGUEL, 1993, p. 

13). Dessa forma, entendemos que o trabalho com o uso da HM na escola, ao 
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se ensinar Matemática, proporciona ao aluno oportunidades de agir de modo 

semelhante ao matemático para garantir a construção de seu conhecimento.  

Castelnuovo (1966 apud MIGUEL, 1993, p. 13), inspirada no trabalho de 

Clairaut (1741), propôs “um novo caminho para o desenvolvimento do ensino 

da geometria na escola elementar, baseado também no desenvolvimento 

histórico dessa ciência”, contudo, abarcando a pré-história, pois acreditava que 

foi nessa época em que se originaram as primeiras formas e noções 

geométricas. Nesse sentido, concluímos que esses trabalhos não assumiam 

concepções diferentes, apenas realizam uma ampliação cronológica da história 

da geometria, considerando, também, a pré-história.  

Para Miguel (1993), o princípio genético tem sido a fundamentação mais 

usada por matemáticos e educadores para justificar o uso da história como 

recurso pedagógico. Tal princípio compara “o desenvolvimento do indivíduo 

com a evolução de sua própria espécie” (MIGUEL, 1993, p. 14). Nesse 

contexto, é possível justificar o uso da história como método didático por meio 

do estudo da história da relação entre a HM e a EM. 

Para isso, Miguel (1993) apresentou, de forma detalhada, e analisou 

diferentes papéis pedagógicos atribuídos à história por matemáticos, 

historiadores da Matemática e educadores da Matemática. De maneira 

resumida, citamos os seguintes papéis: a história como guia metodológico; 

como instrumento de conscientização epistemológica, papéis ético-axiológico e 

unificador (esse termo complementa instrumento de conscientização 

epistemológica); o princípio genético e a ilusão arcaica; fonte de motivação; 

como instrumento de explicação dos porquês e como fonte de objetivos para o 

ensino; como também instrumento na formalização de conceitos. 

Contudo, Miguel (1997) apresenta ainda argumentos que julga 

questionadores quanto ao uso da HM em sala de aula: ausência de literatura 

adequada; natureza imprópria da literatura disponível; elemento histórico como 

fator complicador e ausência do sentido progresso da história.  

Resgatar a EM na história é questão imprescindível para esclarecer com 

propriedade a importância da história no ensino da Matemática. Em busca de 

outra maneira em que se manifesta a relação entre HM e EM, Miguel (1993, p. 

18) “recorreu à história e à filosofia da Matemática e à filosofia da educação na 

tentativa de reconstruir alguns aspectos da história e da filosofia da EM”.  
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No último caso analisado por Miguel (1993), ainda estudando sobre 

possíveis formas de se manifestar a relação entre HM e EM, o foco foi voltado 

às discussões quanto ao caráter histórico-pedagógico-temático sobre os 

números irracionais, ou seja, na situação citada se procurou analisar como a 

história pode se comportar ao tratar de uma temática bem específica da 

Matemática, observando o seu potencial cultural, humano e educativo.  

Diante dos resultados teóricos apresentados por Miguel (1993) é 

possível visualizar que existem contribuições da HM como recurso para a EM, 

tendo em vista que serve como instrumento de compreensão e avaliação, além 

de superação e reorientação das formas de ação no ensino. É dessa forma que 

julgamos o uso da HM na prática docente e, ainda, assim como Miguel (1993), 

consideramos que a relação entre história e EM é um objeto de investigação.  

Entre prós e contras quanto à inclusão como recurso pedagógico no 

ensino, há alguns argumentos defendidos por Fossa (2001c), como: porque a 

HM faz parte da herança cultural do homem e porque o homem culto deveria 

apreciar o papel da Matemática no desenvolvimento intelectual. Contudo, 

refletir sobre o uso da HM como recurso didático requer algumas 

considerações, a começar pelo tipo de uso que defendemos. Para Fossa 

(2001c), os tipos de uso podem ser conceituados a partir de suas 

características quanto à aplicação em sala.  

Na concepção de Fossa (2001c), o Uso Ornamental da HM se refere às 

notas históricas nas quais se apresentam noções sobre o desenvolvimento da 

Matemática, além de seu formalismo ou informações sobre a biografia dos 

ditos grandes matemáticos. O Uso Ponderativo utiliza a HM para ensinar os 

próprios conceitos da Matemática, a partir das quais os conteúdos são 

trabalhados por meio de uma abordagem histórica. O Uso Novelesco se refere 

a orientar o aluno a seguir a trilha da HM durante toda a disciplina. O Uso 

Episódico acontece quando a HM é utilizada para abordar alguns tópicos 

selecionados, ou seja, ocorre de forma menos intensiva, limitando o papel da 

História a uma parte introdutória motivadora. O Uso Manipulativo acaba por 

ser atrativo tanto para o uso novelesco quanto para o episódico. Diz respeito ao 

ensino da Matemática por meio de atividades estruturadas através de materiais 

manipulativos. Nesse caso, a HM surge como rica fonte de matéria prima para 

o desenvolvimento de atividades com essa natureza. 
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Sintetizando tais definições, Fossa (2001c, p. 56) apresenta o diagrama 

seguinte que mostra as conexões entre tais usos da HM no ensino. 

Figura 1 - Diagrama que mostra os tipos de uso da HM no ensino 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fossa (2001c, p. 56) 

Em nossa pesquisa tivemos o cuidado em elaborar e aplicar atividades 

nas quais a HM seja abordada a partir do Uso Ponderativo, mais 

especificamente o Uso Manipulativo, porque nossa ideia é que o conhecimento 

matemático seja construído pelo aluno por meio de atividades estruturadas, 

contudo, não por materiais manipulativos, mas sim por meio do software 

Geogebra. 

De acordo com Fossa (2001a), é consenso, entre os atores da EM, que 

o ensino baseado em atividades estruturadas e que o uso da HM são maneiras 

eficazes de se ensinar Matemática. Essas atividades podem funcionar como 

ponto de partida para vários tipos de investigação, onde os alunos, a partir de 

suas resoluções, chegam a estabelecer conjecturas, têm a sua 

criatividade/curiosidade aguçada, manipulam materiais apropriados e fazem os 

registros escritos dos resultados. Além disso, este mesmo autor considera que 

esse processo envolve três tipos de representações dos conceitos: 

representação física (os materiais manipulativos), representação oral 

(discussões no grupo e apresentação dos resultados) e representação 

simbólica (registros escritos). 

Fossa, Mendes e Valdés (2006, p. 137) defendem que “a informação 

histórica poderá ser utilizada para estruturar atividades de redescoberta”, 

esperando-se que o tratamento mais pormenorizado de alguns tópicos da 

matemática do Ensino Médio “revele como esses conceitos poderão ser 

transformados em subsídios eficazes para a aprendizagem”. Busca-se, então: 

 
Contribuir para que professor de matemática veja a HM como fonte 
que poderá ajudá-lo a aprofundar sua própria compreensão da 

Uso Manipulativo 

Uso Novelesco Uso Episódico 

Uso Ponderativo Uso Ornamental 
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matemática, e para apresentá-la aos seus alunos. É, decerto, na HM 
que vemos como a matemática faz parte da cultura humana e isto 
certamente pode aumentar o interesse que o aluno terá pela 
Matemática (FOSSA; MENDES; VALDÉS, 2006, p. 137-138). 

 
No contexto pedagógico, dissociar a História da Matemática traz uma 

série de desvantagens. Dentre elas, Fossa, Mendes e Valdés (2006) 

apresentam algumas afirmações, como, por exemplo, o fato de o conhecimento 

matemático ser cumulativo, ou seja, a Matemática é construída sobre bases já 

construídas anteriormente e, portanto, exige que o aluno repense o que já foi 

pensado por outras pessoas. A acertiva de que se pretende formar um aluno 

com compreensão sobre as partes da Matemática e não apenas que saiba 

manipular algoritmos, o que Skemp (1989 apud Fossa, 2001b) diferenciou 

como compreensão instrumental (conhecimento mecanizado/superficial) e 

compreensão relacional, que exige habilidades críticas, contribui para a 

capacidade de enfrentar situações novas, esta última sendo mais profunda, 

que favorece o pensamento crítico e criativo. Ambas atuando como estágios do 

processo de compreensão, de modo que a segunda se apoia na primeira.  

A investigação da HM, então, envolve a compreensão relacional, pois 

incentiva o pensamento crítico e criativo do aluno. Destacamos, ainda, o fator 

motivador relacionado ao uso da HM no ensino, tanto no que diz respeito à 

capacidade dela em revelar as ligações da Matemática com outros aspectos da 

cultura humana (natureza holística) quanto relacionado à própria Matemática  

já que, se os matemáticos de outras épocas se interessaram por alguns, 

problemas, nossos alunos também o podem, como sugere Fossa (2006). 

Essas ideias nos remetem ao entendimento de Função como conceito 

integrador, defendido em nosso trabalho. Pensar nos motivos pelos quais a 

história contribui para melhorar o ensino da Matemática sugere pensar em: a 

HM provém motivação e interesse. 

Fossa, Mendes e Valdés (2006, p. 139) também informam que a “HM é 

fonte rica de problemas interessantes e desafiadores que podem ser 

incorporados ao ensino da Matemática, especialmente na forma de atividades 

de redescoberta ou resolução de problemas”. 

Assim, o uso adequado da HM como instrumento pedagógico consiste 

em integrar conceitos e problemas históricos na rotina diária de sala de aula, 

tornando-se “parte da experiência matemática do aluno” (FOSSA; MENDES; 



28 
 

VALDÉS, 2006, p. 140). Uma das abordagens possíveis para o uso da HM no 

ensino, nessa perspectiva, diz respeito à utilização de textos históricos como 

base do conteúdo que será trabalhado. 

Utilizar a HM como fonte para a confecção de atividades pode ser uma 

possibilidade mais conveniente, ao considerar o contexto de redescoberta, 

pois o elemento histórico ajuda a garantir uma estrutura que ressalta a inter-

relação de vários conceitos matemáticos e, assim, provoca a curiosidade do 

aluno. 

Atividades com vistas à redescoberta, levam o aluno a realizar 

investigações de forma crítica, tornando-o “ativamente engajado com a 

Matemática”, desenvolvendo “apreciação de métodos matemáticos, incluindo 

abstração e demonstração” e ainda um “senso de autoestima e confiança em 

seus poderes de observação e pensamento”. O diálogo entre os pares e com o 

professor sobre as inter-relações entre vários conceitos favorece a construção 

de um esquema rico desses conceitos. “É de fato da inter-relação de conceitos 

que o verdadeiro insight matemático nasce” (FOSSA; MENDES; VALDÉS, 

2006, p. 182). 

Mendes (2001, p. 11-12, grifo nosso), apoiando-se em uma base teórica 

que sustenta a concepção de História como alternativa metodológica de 

ensino, “concebe o uso da História no ensino da Matemática numa perspectiva 

de resgate das situações problematizadoras que conduzam os estudantes à 

redescoberta da Matemática através de informações históricas que revestem 

essas situações”.  Essa utilização favorece a formalização dos conceitos 

matemáticos pelo aluno tendo em vista que, ao serem interpretadas, o conduz 

a um processo de elaboração mental que favorece a abstração dos conceitos 

estudados. Atividades de redescoberta contribuem para a eficácia desse 

processo por: 

 
Favorecerem o amadurecimento do aluno à medida que procuram 
colocá-lo diante de uma situação similar àquela em que os 
matemáticos estiveram, quando procuraram investigar a solução de 
determinados problemas ou a compreensão de certos fenômenos que 
não apresentavam solução até o momento (MENDES, 2001, p. 12). 

 
Somos hoje o resultado das revoluções mentais, sociais, físicas e 

climáticas de ontem, então “a história reflete os interesses da época em que foi 

escrita e a busca do conhecimento se caracteriza pelo processo de 
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investigação histórica, daí a importância e a utilidade dos estudos históricos” 

(MENDES, 2001, p. 17). Além disso, como a Matemática, como toda área do 

conhecimento, é ciência que se desenvolve a partir de sua própria história 

então, é possível verificar o caráter criativo do homem em suas criações, 

quando se propõe a criar e disseminar conhecimento, a partir de fatos 

históricos. A história é, então, “a base de apoio para o reconhecimento de seu 

caráter científico” (MENDES, 2001, p. 19). 

Ou seja, a partir de resgate de situações problemas que conduzem à 

reconstrução, é possível ver a investigação histórica como uma alternativa 

metodológica para o ensino de Matemática. 

A busca por melhorias no ensino da Matemática perpassa por questões 

ligadas ao aperfeiçoamento da prática pedagógica. Alternativas têm sido 

sugeridas, por estudiosos da EM, visando ao enfrentamento de tarefa tão 

desafiadora que é o trabalho do professor quanto a possibilitar a construção do 

conhecimento matemático por parte do aluno. Dentre elas, o caráter 

investigatório, proposto por meio de atividades centradas na utilização de 

informações históricas, tem sido enfatizado por Mendes (2001), destacando o 

papel da pesquisa para a melhoria do ensino da Matemática.  

Como um verdadeiro balanço da produção científica sobre esse tema 

e no intuito de avaliar o nível de investigações sobre a HM, seu ensino e 

utilização como alternativa metodológica, Mendes (2001) apresenta ideias de 

estudiosos que consideramos interessantes e que serão explicitadas adiante. 

O estudo de Prado (1990 apud MENDES, 2001, p. 23) apresenta e 

desenvolve: 

 
Proposta de EM baseada na ordem histórica em que o conhecimento 
foi produzido, tendo como elemento norteador o princípio genético no 
ensino e a lei biogenética fundamental de Haeckel (séc XIX), defende 
a HM como recurso de grande eficácia para o ensino da Matemática.  

 
Trata-se de um modelo de HM constituído de quatro períodos históricos: 

“axiomático (primeiros 2500 anos); demonstrativo (até século XVII); analítico 

(séculos XVII – XVIII) e novamente axiomático (a partir do século XIX)” onde, 

na perspectiva de ensino, “professor e aluno interagem efetivamente no ato de 

ensinar e aprender” (PRADO, 1990 apud MENDES, 2001, p. 25-26). 
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Prado (1990 apud Mendes, 2001) defende que, para o aprendizado 

ocorrer, de fato, o estudante deve seguir/reconstruir o caminho do descobridor 

do assunto estudado. Apresenta como obstáculos os fatos de existirem 

conceitos que naturalmente são concebidos pelo aluno, mas historicamente 

surgiram após outros conceitos, como por exemplo, o caso do zero, e a 

“relação superficial entre a HM e o cotidiano do professor” (MENDES, 2001, p. 

24). A falta de informação é um entrave. Este mesmo autor propõe, para 

superação dessas dificuldades, a concepção dos pressupostos de Piaget e 

Garcia (1987) que consideram a relação entre a evolução histórica da ciência e 

o desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Através da HM o professor pode “adquirir uma concepção de rigor”, 

importante para o ensino, sobretudo porque a “HM atende a dois aspectos: 

intuição e lógica. Professor e aluno poderão compreender como ocorre a 

relação entre a Matemática e o pensamento humano” e perceber a conexão 

dela com outras áreas do currículo. As relações interdisciplinares ficam mais 

perceptíveis ao se reconstruir o caminho porque em geral se parte de 

problemas do cotidiano (PRADO, 1990 apud MENDES, 2001, p. 24).  

Para Mendes (2001, p. 55):  

 
O estudo desenvolvido por Prado (1990) apresentou uma proposta 
ligada à preparação metodológica do professor de matemática a partir 
da compreensão dos períodos históricos como meio de 
encaminhamento das ações pedagógicas, procurando relacioná-las 
ao desenvolvimento cognitivo do aluno. Não apresentou, entretanto, 
qualquer evidência de utilização de atividades voltadas à participação 
efetiva do aluno na construção de seu conhecimento em sala de aula 
(MENDES, 2001, p. 55). 

 
Jardinetti (1994 apud Mendes, 2001) buscou estabelecer as diferenças 

entre a função metodológica da investigação histórica na fundamentação 

teórica do educador matemático e na ação docente, baseando-se em análise 

documental - encontros de EM e livros didáticos – para: 

 
Subsidiar a compreensão da função metodológica da investigação 
histórica dos conceitos matemáticos enquanto recurso imprescindível 
para a elaboração e execução de procedimentos de ensino 
orientados segundo uma concepção dinâmica e relacional de 
matemática (MENDES, 2001, p. 26).  

 
Nos livros didáticos a HM aparece com caráter apenas ilustrativo e 

informativo ou então é usada nos procedimentos de ensino partindo da ideia 
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de que o conhecimento da trajetória histórica dos conceitos possibilita a 

compreensão lógica deles. Essa última não garantindo eficácia, segundo 

Mendes (2001), que também conclui que as sugestões de Jardinetti (1994): 

 
Mostram a história como um elemento participativo na elaboração e 
execução dos procedimentos metodológicos a partir de uma 
concepção dinâmica de ensino, isto é, prioriza as discussões em 
classe, a realização de experiências a partir da investigação histórica 
(MENDES, 2001, p. 55). 

 
Os estudos de Estrada (1993 apud Mendes, 2001) discutem alternativas 

do uso da HM como recurso metodológico e que utilizou dados coletados de 

documentos históricos sobre HM e seu uso no ensino, “buscando apresentar 

uma concepção teórica a respeito do tema” (MENDES, 2001, p. 27). 

Mendes (2001, p. 27) informa que esta autora “enfatiza o papel da HM 

como agente facilitador da aprendizagem matemática de uma forma dinâmica”, 

propondo quatro opções de uso: biografia dos matemáticos, que mostra o 

dinamismo na evolução das ideias, revelando uma matemática viva e 

interativa; desenvolvimentos temáticos por meio de atividades que propõem 

a participação contínua dos alunos e, por isso, é boa alternativa para estimular 

o espírito de investigação, aguçando a curiosidade pelos fatos históricos; 

origem e significado dos termos matemáticos; estudo de textos do 

passado, principalmente na tentativa de o aluno reconstruir os conceitos 

atuais a partir do tratamento de documentos originais.  

O professor deve utilizar o recurso que considerar mais conveniente, 

considerando as condições reais do aluno, os aspectos de desenvolvimento 

cognitivo deles e sempre enfatizando o caráter investigatório. Conforme 

Mendes (2001, p. 55), o trabalho de Estrada (1993), “Apresenta apenas 

sugestões de encaminhamento das atividades sem esclarecer muito bem o 

que se deve fazer com relação aos rumos dados ao uso da HM no ensino”. 

Ferreira et. al. (1992 apud MENDES, 2001, p. 29) consideram a HM 

“como elemento que, de acordo com a concepção filosófica adotada, contribui 

para a aprendizagem da Matemática”. 

“O conhecimento matemático é fruto tanto de uma experiência física, 

adquirida por percepção, como de uma experiência intelectual do homem em 

diferentes culturas”, (FERREIRA et. al., 1992 apud MENDES, 2001, p. 29), ou 

seja, a dimensão histórica considera importante fatores externalistas e 
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internalistas para a promoção da aprendizagem, logo a HM é modelo 

adequado para esse ensino. 

Para Ferreira et. al., (1992 apud Mendes, 2001, p. 30), o uso da HM é: 

 
Alternativa metodológica ímpar para a formalização dos conceitos 
matemáticos, levando em consideração as noções de forma e rigor 
de cada época podendo-se conduzir a aprendizagem através das 
capacidades de percepção, verbalização e representação que o 
aluno apresenta sua história e seu mundo real.  

 
De fato, Ferreira et. al. (1992 apud Mendes, 2001, p. 56), apontam:  

 
Características principalmente das atividades de ensino de 
matemática apoiado na história: as atividades devem utilizar a 
percepção do aluno, leva-lo à verbalização das ideias percebidas 
para, em seguida, orientá-lo nas representações simbólicas de 
acordo com a sua estrutura cognitiva. 

 
Segundo Mendes (2001), Miguel (1993) discute aspectos ligados às 

funções pedagógicas da história, analisando pontos de vista de diferentes 

matemáticos, historiadores da Matemática e educadores da Matemática: Klein, 

Poincaré, Kline, Zúñiga, Jones, Gerdes, entre outros que defendem o uso da 

história como agente facilitador do ensino-aprendizagem da Matemática e 

apresenta o uso da HM como sendo fontes: 

 
De motivação da aprendizagem da Matemática nas atividades de 
sala tanto nos livros quanto na ação docente; de seleção de objetivos 
adequados aos procedimentos de ensino; de recreação, através de 
atividades lúdicas, heurísticas que podem ser incorporadas às 
atividades de sala; de desmistificação, para mostrar que é ciência 
acessível a todos; de formalização de conceitos matemáticos; de 
dialética, se contribui para a formação do pensamento independente 
e crítico sobre a construção histórica da matemática; de unificação de 
vários campos da Matemática; de conscientização epistemológica em 
relação à HM; de significação, se promove aprendizagem significativa 
através da história; de cultura, se procura resgatar a identidade 
cultural da sociedade; de epistemologia, se procura revelar os 
fundamentos da Matemática (MENDES, 2001, p. 31). 

 
Os argumentos apresentados nessas fontes demonstram posições 

filosóficas dos educadores matemáticos. Para adotar qualquer posição é 

necessário ter clareza quanto às finalidades pedagógicas do uso da HM.  

Conforme Mendes (2001), adotando uma nova concepção sobre o uso 

da HM, o professor poderá usá-la como fonte de enriquecimento pedagógico, 

conduzindo atividades em que o aluno investigue, discuta, sintetize e 

reconstrua as noções matemáticas anteriormente vistas como definitivas, onde: 
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Surge o caráter significativo do uso da História no ensino da 
matemática através de uma prática dinâmica, viva e esclarecedora, 
mas o trabalho restringe-se ao plano das sugestões, sem exemplos 
práticos, embora apresente um apêndice que caracteriza o seu 
estudo histórico-pedagógico-temático sobre tópicos matemáticos 
(MENDES, 2001, p. 56). 

 
O trabalho de Fossa (1995, apud Mendes, 2001) discute sobre a 

necessidade de decidir sobre uma forma de utilização da HM devendo esta 

estar relacionada com a concepção de ensino de Matemática assumida. 

A partir do uso de atividades estruturadas e buscando um processo de 

ensino por meio da redescoberta, em que o aluno reconstrói problemas 

vivenciados em outras épocas, percebe-se a atividade investigatória, que é 

“método de pesquisa que pode contribuir para o desenvolvimento de 

estratégias que possam subsidiar o trabalho do professor, a fim de conduzir o 

aluno a uma aprendizagem significativa da Matemática”: visão que embasa o 

trabalho de Mendes (2001, p. 34). De fato,  

 
Caracteriza muito bem as diferentes formas de uso pedagógico da 
HM no ensino e dá certa importância ao ensino desenvolvido através 
da utilização de atividades, o que tornaria esse ensino 
verdadeiramente dinâmico, dependendo apenas do tipo de atividade 
a ser aplicada em sala de aula (MENDES, 2001, p. 56). 

 
Mendes (2001) se preocupa com o ato de ensinar-aprender. Nesse 

sentido, seu trabalho: 

 
Considera que a história deve ser utilizada na elaboração e execução 
de atividades voltadas à construção das noções básicas de tópicos 
matemáticos, pois somente a partir de uma orientação sólida a esse 
respeito pode-se continuar a busca da compreensão das 
propriedades, teoremas e aplicações da matemática na solução de 
problemas que exijam do aluno algum conhecimento desse assunto 
(MENDES, 2001, p. 56).  

 
O que Mendes (2001) sugere é que ao aluno se deve propor a 

possibilidade de pensar e compreender as leis matemáticas por meio de 

articulações possíveis nos dias atuais e que, no entanto, em períodos 

anteriores foram de difíceis descobertas. O conhecimento histórico deve 

permitir ao aluno tais reflexões e vivências, desde que, segundo Mendes 

(2001), haja a sua participação ativa e crítica na construção do conhecimento. 

Para isso, contudo: 
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O professor deve adotar conduta de orientador de atividades, 
priorizando as experiências teóricas ou práticas dos alunos a fim de 
formular conceitos ou propriedades e interpretar essas formulações 
visando aplica-las na solução de problemas práticos que assim 
exijam (MENDES, 2001, p. 57). 

 
Fossa, Mendes e Valdés (2006, p. 79), ao associarem a história e a 

construção da realidade Matemática, descrevem que tal ciência, que foi 

construída e difundida pela sociedade, é “mantida viva por estudiosos sobre o 

assunto, selecionada e reorganizada de acordo com a necessidade da ciência”. 

Dessa forma,  

 
Esse percurso histórico, entretanto, permite-nos estabelecer um 
diálogo entre o conhecimento aprendido e disseminado 
mecanicamente, a memória da prática manipulativa que utiliza os 
objetos matemáticos, os textos, os documentos, os relatos da prática 
e outros registros, de um modo geral, que os armazenam para torná-
los públicos (FOSSA; MENDES; VALDÉS, 2006, p. 79-80). 

 
Construir conhecimentos matemáticos partindo-se do que foi produzido 

por outros povos e em outras épocas é viável e exerce influência importante na 

tentativa por visualizar a Matemática como área dinâmica e que perpassa a 

produção sociocultural de cada sociedade. Então, o uso da HM em sala de 

aula, como proposta metodológica, tem muito a contribuir para um ensino da 

Matemática numa perspectiva em que o indivíduo não é observador passivo. É 

com esse foco que desenvolvemos o nosso trabalho. 

Em nossa pesquisa, concordando com o que afirma Mendes (2006, p. 

81), “a história é uma tentativa de responder às perguntas acerca do processo 

de construção das informações apresentadas no presente”. Desse modo, 

conhecendo o desenvolvimento e as transformações de uma sociedade é 

possível compreender e explicar algum fenômeno. 

Para Fossa, Mendes e Valdés (2006), a história tem uma função própria 

na construção do conhecimento matemático, pois serve como base no 

processo de estabelecimento de uma rede de fatos cognitivos elaborados e 

praticados em diversos contextos socioculturais, já que a elaboração do 

conhecimento por parte da humanidade sempre esteve ligada a um momento 

histórico-cultural e a uma necessidade que a impulsiona. 

Tentando reorganizar os conhecimentos matemáticos conforme as 

necessidades dos dias atuais, Fossa, Mendes e Valdés (2006) entendem que a 

história aparece como referência a partir da qual a sua releitura contribui para a 
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compreensão do processo de universalização alcançado pela Matemática 

acadêmica. Para esses autores, a principal finalidade do uso da HM como 

recurso pedagógico é “promover um ensino-aprendizagem que permita uma 

ressignificação do conhecimento matemático produzido pela sociedade ao 

longo dos tempos” (FOSSA; MENDES; VALDÉS, 2006, p. 84).  

Tal prática, segundo Fossa, Mendes e Valdés (2006, p. 84) “possibilita 

maior motivação e criatividade cognitiva às atividades de sala de aula, 

característica que possibilita uma verdadeira ruptura com a prática tradicional 

educativa”. E é com base nessas ideias que creditaremos a responsabilidade 

do uso da HM em sala com atenções voltadas à construção do conhecimento. 

Visando a canalização e a articulação das informações da realidade 

construída, a HM no ensino surge como proposta pedagógica que foge da 

desconexão/fragmentação do conhecimento que tanto aparece na prática 

docente, buscando garantir melhorias na aprendizagem.   

Fizemos, concordando com o que defendem Fossa, Mendes e Valdés 

(2006), um uso investigativo da história como agente fomentador do ato 

cognitivo, primando por uma abordagem dinâmica das informações históricas 

na sala de aula. O princípio pela qual estamos centrados é a investigação, 

onde a história articula as atividades a serem propostas. Para Fossa, Mendes e 

Valdés (2006, p. 100) o uso desse processo investigativo pressupõe a 

valorização do saber e do fazer históricos na ação cognitiva dos estudantes. 

Incorporar a investigação, aliada à história, no ensino-aprendizagem da 

Matemática prevê posturas muito específicas dos envolvidos no processo, 

onde os alunos devem atuar de maneira ativa e os professores se encarregam 

de elaborar situações que conduzam à redescoberta do conhecimento. Nesse 

percurso, a exploração das ideias dos alunos é notória, de modo que eles 

levantam hipóteses, testam-nas e interpretam-nas. 

Ao enxergar o ensino da Matemática como agente capaz de propiciar o 

desenvolvimento de habilidades ligadas à investigação, o uso da HM aparece 

como possibilidade didática que, por meio da ressignificação de conceitos, 

enriquece o trabalho do professor. Com essa prática é possível imprimir 

durante a ação docente um caráter significativo aos conteúdos abordados em 

sala primando pela construção do conhecimento por parte do aluno. 
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A aproximação entre a História e a Matemática, áreas que outrora eram 

consideradas tão dissociadas, foi estabelecida a partir do “consenso quase 

unânime entre os pesquisadores em EM, acerca da importância da perspectiva 

histórica e da sua fundamentação epistemológica na formação científica”, de 

modo que a HM acabou por ser incorporada “à teoria e à prática do ensino da 

Matemática” (FOSSA; MENDES; VALDÉS, 2006, p. 15) 

A história pode ser responsável por desenvolver no professor/aluno uma 

visão da Matemática mais humana haja vista que ela “transforma meros fatos e 

destrezas sem alma em porções de conhecimento buscadas ansiosamente”, 

segundo Fossa, Mendes e Valdés (2006, p. 15). Um trabalho que inclui a 

análise do contexto histórico possibilita que teoremas, que costumam aparecer 

aos estudantes como verdades absolutas, saiam da obscuridade e adquiram 

sentido, em outras palavras, aproxima a Matemática como ciência humana no 

qual seus elementos aparecem em sua verdadeira perspectiva, o que explicita 

o dinamismo da evolução da Matemática. Para Fossa, Mendes e Valdés (2006, 

p. 17), tal visão dinâmica permitiria o esclarecimento quanto a informações 

como: “possibilidade de extrapolação até o futuro; imersão criativa nas 

dificuldades do passado; comprovação do tortuoso caminho da invenção”. 

Nessa perspectiva, nosso trabalho relaciona teoria e prática, ao propor o 

uso da HM em sala de aula para o estudo de Função, como recurso 

pedagógico que, articulado às TIC, busca garantir ao aluno um aprendizado no 

qual os conceitos fazem sentido. Assim, em nosso Caderno de Atividades os 

conhecimentos históricos estão atrelados a recursos da tecnologia em que os 

alunos são incentivados a investigar, explorar, conjecturar e raciocinar, ou seja, 

a agirem como pesquisadores, o que alude à IM. 

Além disso, para Fossa, Mendes e Valdés (2006, p. 20): 

 
A perspectiva histórica permite mostrar, entre outras coisas, que a 
Matemática é um conjunto de conhecimentos em evolução contínua e 
que nesta evolução desempenha, amiúde, um papel de primeira 
ordem, sua inter-relação com outros conhecimentos e a necessidade 
de resolver problemas práticos. Outra consideração importante se 
deriva do uso, no processo histórico de construção dos 
conhecimentos matemáticos, do raciocínio empírico-dedutivo em grau 
não menor que o raciocínio dedutivo.  

 
Em virtude da falta de universalidade no que se considera um bom 

ensino de Matemática, deixamos claro aqui, que concordamos com a ideia de 
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Fossa, Mendes e Valdés (2006) quanto à dependência, para essa definição, 

das concepções da Matemática que são consideradas. Dessa forma, 

explicitamos que o entendimento é da HM como ferramenta didática e como 

campo de investigação. Trata-se de uma proposta metodológica que visa 

motivar o aluno, a partir da descoberta da gênese dos conceitos e métodos que 

ele aprenderá em sala de aula (FOSSA; MENDES; VALDÉS, 2006). 

Ao privilegiar uma abordagem que destaca questões referentes ao uso 

da HM para o ensino dessa ciência estamos conduzindo os estudantes a 

situações de aprendizado criativo, estimulante e prazeroso. Além disso, cabe 

destacar que, com isso, estamos indo ao alcance de atingir os objetivos 

estabelecidos pelos documentos oficiais no que se refere ao ensino da 

Matemática na Educação Básica (EB) como: 

 
• Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, 
percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e na 
capacidade humana de transformar o meio. 
• Compreender as ciências como construções humanas, 
entender que se desenvolveram por acumulação, continuidade ou 
ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico 
com a transformação da sociedade (BRASIL, 2000, p.13, grifo nosso). 

 
Os tópicos da última citação aludem ao uso da HM e das TIC. O grifo 1 

indica o uso da HM e das TIC no ensino com vistas à busca por um ensino 

humanizado e, ao mesmo tempo, a partir do uso dos recursos tecnológicos. 

Para isso, nossa proposta procurou desenvolver um trabalho em que o aluno 

perceba, de fato, que as ciências são construídas pela e para a sociedade e 

ainda que mostre a importância de se recorrer às tecnologias nesse processo 

de construção. Esses são argumentos favoráveis ao uso da HM no ensino que 

tomamos como referência. O segundo destaque corrobora com essa ideia e 

remete à percepção de que a Matemática é área em constante evolução e que, 

portanto, conhecimentos históricos têm muito a colaborar com o seu 

aprendizado, assim como, os alunos têm a contribuir para a Matemática, 

desenvolvendo-a também, ou seja, fazendo Matemática. 

Especificamente em relação à Matemática, a competência aparece da 

seguinte forma: “relacionar etapas da história da Matemática com a evolução 

da humanidade” (BRASIL, 2000, p. 46). Além da busca por seguir tal 

recomendação dos PCNEM, em nossas atividades propomos relacionar a HM 
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também com o desenvolvimento do pensamento matemático do próprio aluno, 

consequentemente, sua evolução.  

Miguel e Miorim (2011, p. 15) destacam o aumento da presença do 

discurso histórico em produções brasileiras destinadas à Matemática escolar, 

percebendo-os em livros didáticos/paradidáticos e também em materiais 

propostos por professores, escolas e órgãos governamentais que elaboram 

diretrizes para o ensino e levantam questionamentos como: quais as razões 

pelas quais isso tem ocorrido? 

Pensando nisso, apresentaremos alguns argumentos defendidos por 

esses autores na tentativa de esclarecimentos relacionados a essas ideias e os 

utilizamos como fundamentação de nosso trabalho de pesquisa. 

Cecil Thiré e Mello e Souza (1931 apud MIGUEL; MIORIM, 2011) 

defendem que a inclusão de textos com o enfoque histórico em suas obras 

visa despertar o interesse do estudante, ou seja, eles afirmam que o 

conhecimento histórico desperta, no aluno, o interesse pelo conteúdo que está 

sendo ensinado. Também, segundo Cecil Thiré e Mello e Souza (1931 apud 

MIGUEL; MIORIM, 2011, p. 23), “a história exerce um papel motivador no 

processo ensino-aprendizagem da Matemática”.  

Paulus Gerdes (1991 apud MIGUEL; MIORIM, 2011, p. 25), “propõe 

estratégias históricas para a construção de uma Matemática e de uma EM 

emancipadoras, com base no estímulo à autoconfiança” e também 

defendem que “a motivação propiciada pela história encontra-se diretamente 

relacionada ao seu papel como elemento fundamental para a promoção da 

inclusão social, via resgate da identidade cultural de determinado grupo social 

discriminado no contexto escolar”. 

Miguel e Miorim (2011, p. 34) afirmam que, já no início do século XX, na 

obra de Felix Klein (1945), foi possível encontrar informações em defesa da 

“importância da história na busca por métodos pedagogicamente 

adequados e interessantes para a abordagem de certos tópicos da 

Matemática escolar”. 

Contrárias à ideia de uma Matemática escolar orientada pela lógica, 

pelos conjuntos, pelas relações, pelas estruturas matemáticas, pela 

axiomatização, Miguel e Miorim (2011, p. 44) destacam que, na década de 80, 

as manifestações da participação da história em textos ligados à prática 
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pedagógica da Matemática só aumentaram. Isso aparecia com clareza nos 

documentos oficiais da época, onde os elementos da história se destacavam 

especialmente sob três formas: como elemento orientador da sequência de 

trabalho de algum tema, na apresentação de diferentes métodos históricos e 

na discussão de problemas de natureza histórica. Também faremos isso ao 

propor os períodos históricos da funcionalidade para sua compreensão.  

Nesse contexto, a história era considerada como fonte de busca de 

compreensão e de significados para o ensino-aprendizagem da Matemática 

escolar da atualidade (MIGUEL; MIORIM, 2011, p. 45). 

Os estudos de Miguel e Miorim (2011) acerca da utilização do discurso 

histórico em produções brasileiras destinadas à Matemática escolar os fizeram 

concluir que existem características diferentes entre os argumentos 

apresentados em defesa ao uso da HM como recurso metodológico eficiente 

ao ensino da Matemática, bem como em relação àqueles que questionam as 

suas potencialidades. Quanto aos argumentos favoráveis à participação da 

história no ensino de Matemática, Miguel e Miorim (2011) definiram duas 

categorias diferenciadas: os de natureza epistemológica e os de natureza ética. 

Miguel (1993, 1997) explicita os argumentos que são utilizados frente à 

defesa da utilização da HM para o ensino da Matemática de natureza 

epistemológica e de natureza ética. Os vínculos do tipo epistemológicos 

receberam essa denominação porque indicam que a EM tem como finalidade 

atingir a compreensão e apropriação da própria Matemática, por parte do 

estudante, e isso por meio de um conjunto de métodos, procedimentos e 

algoritmos, ou seja, aqui a Matemática tem um fim em si mesma e por si 

mesma. Dessa forma, seus defensores consideram que são fontes de recursos 

essenciais ao ensino e à aprendizagem (MIGUEL; MIORIM, 2011; MIGUEL, 

1997). Os de caráter éticos sugerem que a EM busca fazer com que o aluno 

construa valores e atitudes de naturezas diversas, por intermédio do 

conhecimento matemático. Esses vínculos, apresentados no quadro 1, visam a 

uma formação integral do indivíduo. 
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Quadro 1 - Argumentos favoráveis quanto a uso da HM no ensino 

Natureza Epistemológica Natureza ética 

 Fonte de seleção e constituição de sequências 
adequadas de tópicos de ensino; 
 

 Fonte de seleção de métodos adequados de 
ensino para diferentes tópicos da Matemática 
escolar; 
 

 Fonte de seleção de objetivos adequados para o 
ensino aprendizagem da Matemática escolar; 
 

 Fonte de seleção de tópicos, problemas ou 
episódios considerados motivadores da 
aprendizagem da Matemática escolar; 
 

 Fonte de busca de compreensão e de 
significados para o ensino-aprendizagem da 
Matemática escolar na atualidade; 
 

 Fonte de identificação de obstáculos 
epistemológicos de origem epistemológica para se 
enfrentar certas dificuldades que se manifestam 
entre os estudantes no processo ensino-
aprendizagem da Matemática escolar; 
 

 Fonte de identificação de mecanismos 
operatórios cognitivos de passagem a serem 
levados em consideração nos processos de 
investigação em EM e no processo de ensino-
aprendizagem da Matemática escolar; 
 

 Fonte que possibilita trabalho pedagógico com 
tomada de consciência da unidade da Matemática;  
 

 Fonte para a compreensão da natureza e das 
características distintas e específicas do 
pensamento matemático quanto a outros tipos de 
conhecimento; 
 

 Fonte que possibilita a desmistificação da 
Matemática e a desalienização do seu ensino; 
 

 Fonte que possibilita a construção de atitudes 
academicamente valorizadas; 
 

 Fonte que possibilita uma conscientização 
epistemológica; 
 

 Fonte que possibilita um trabalho pedagógico no 
sentido da conquista da autonomia intelectual; 
 

 Fonte que possibilita o desenvolvimento de um 
pensamento crítico, de uma qualificação como 
cidadão e de uma tomada de consciência e de 
avaliação de diferentes usos sociais da 
Matemática; 
 

 Fonte que possibilita a apreciação da beleza da 
Matemática, da estética inerente e seus métodos 
de produção e validação do conhecimento; 
 

 Fonte de inclusão social via resgate de 
identidade cultural de grupos sociais discriminados 
no contexto escolar. 

Fonte: Miguel e Miorim (2011, p. 61-62) 

Garnica e Souza (2012) também tratam da investigação científica, que é 

a postura investigativa, e cuja atenção central está voltada às articulações 

entre História e EM. A fim de motivar o aluno a desenvolver uma atitude crítica 

quanto ao que aprende, cabe ao professor propor atividades que incentivem a 

isso, por meio de práticas investigativas, ou seja, por intermédio de recursos 

didáticos que garantam/viabilizem uma melhor aprendizagem. É a interação 

constante entre professor e alunos que torna possível avaliar a adequação ou 

eficiência de um método ou outro. 

Para Garnica e Souza (2012), refletir, atuar e sistematizar são 

componentes essenciais à postura investigativa. A EM, como campo de 

investigação, trata de diversos temas das quais destacamos aqui, a HM como 

recurso para o ensino dessa ciência e a informática e outras mídias como 

forma de apoiar o ensino da Matemática. 

De forma geral, o estudo da história é capaz de exercer um grande 

fascínio aos estudantes. Segundo Garnica e Souza (2012, p. 33), a HM, por 
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meio de articulações entre a História e a EM, exercita diálogo entre História e 

Matemática e visa a: 

 
Compreender alterações e permanências nas práticas relativas à 
produção da matemática, construir versões sobre como os conceitos 
matemáticos se desenvolveram e como a comunidade que produz 
Matemática se organiza/organizava com respeito à necessidade de 
produzir, usar e compartilhar conhecimentos matemáticos. 

 
Para esses autores, a HM tem como objetivos: justificar o ensino da 

Matemática; ser instrumento para a formalização de conceitos e a construção 

de um pensamento crítico e tornar-se fonte de métodos de ensino ou de 

problemas práticos a serem explorados na sala de aula. Além disso, contribui 

para: tornar a Matemática mais humana; questionar o ensino tecnicista; 

sensibilizar o professor para as potencialidades da análise de erros e propor 

um ensino mais contextualizado. 

Vale destacar que estamos nos referindo aqui à ideia de utilizar a HM 

para a construção do conhecimento matemático e não tratando do ensino 

sobre a história dessa ciência. Nesse aspecto, tomaremos como base os 

argumentos apresentados por Fossa (2001c) e Mendes (2001), os objetivos 

defendidos por Garnica e Souza (2012) e também os papéis pedagógicos de 

uso da HM no ensino apresentado por Miguel (1993).  

Além disso, consideramos pertinente atentar às recomendações de 

documentos oficiais como os PCNEM (BRASIL, 2000), no que diz respeito à 

responsabilidade da Educação Básica quanto a desenvolver no aluno 

habilidades e competências que consideram o relacionamento da Matemática 

com as outras áreas do conhecimento, tendo em vista sua relação estreita 

com o todo social e cultural, isto é, sua dimensão histórica. 

Até o momento, apresentamos os principais argumentos que nos 

norteiam quanto à defesa do uso adequado da HM no ensino dessa ciência. 

Isto posto, trataremos a seguir de nossa fundamentação em relação à 

utilização de elementos da tecnologia para o favorecimento da construção do 

conhecimento da Matemática pelo aluno, tendo em vista a proposta de 

elaboração de produto educacional apoiado na aliança entre HM e TIC, via IM. 
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1.2 QUANTO À UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

Como argumenta Araújo (2005), vivemos em um mundo com cada vez 

mais novidades tecnológicas, de tal forma que a utilização de seus recursos em 

sala de aula é esperada/cobrada por todos: alunos, gestores da educação, 

professores, pais, enfim, pela sociedade como um todo.   

Surge, então, a necessidade de utilização de estratégias capazes de 

“desenvolver o saber matemático, científico e tecnológico como condição de 

cidadania” com vistas a universalização da EB, como orientam os PCNEM 

(BRASIL, 2000, p. 07).  

No intuito de “dar significado ao aprendizado é necessário e possível 

transcender a prática imediata e desenvolver conhecimentos de alcance mais 

universal” (BRASIL, 2000, p. 07). As TIC, sendo utilizadas em sala de aula, 

aparecem como recursos capazes de propiciar o desenvolvimento de 

múltiplas linguagens a partir de seus recursos próprios que, com uso criativo 

e crítico, podem garantir um aprendizado. Logo, compreender e empregar 

inúmeras tecnologias para elaborar visões de mundo e da sociedade é 

característica que se espera fazer parte do cotidiano da escola durante toda a 

EB. Além disso, deve-se “recorrer às tecnologias digitais a fim de 

compreender e verificar conceitos matemáticos nas práticas 

sociocientíficas” (BRASIL, 2015, p. 121, grifo nosso). 

De fato, o trabalho com a Matemática no Ensino Médio: 

 
Pode ser enriquecido por meio de propostas pautadas no uso de 
recursos tecnológicos como instrumentos que visem auxiliar na 
aprendizagem e na realização de projetos, sem anular o esforço da 
atividade compreensiva. Há diversos softwares disponíveis na 
Internet que se aplicam ao estudo das construções geométricas 
ou das funções. Há, ainda, planilhas eletrônicas que auxiliam na 
organização de dados e na elaboração de tabelas e gráficos. Para 
tanto, é necessário que a escola possibilite aos/às estudantes o 
acesso, de modo ético e responsável, a softwares/sites de pesquisa. 
A produção rápida e excessiva de informações na sociedade atual 
requer um eficiente pensamento analítico para compreender pes-
quisas de opinião, índices econômicos, doenças, problemas 
ambientais, entre outros. (BRASIL, 2015, p. 140, grifo nosso). 

 
Fato é que a tecnologia exerce influência em nossa vida, pois impacta a 

sociedade, e a escola não pode ficar de fora, por ser inerente a ela. Dessa 
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maneira, competências ligadas ao saber utilizar essas ferramentas são apenas 

um start para um bom profissional e cidadão. Como descrito em Brasil (2000, p. 

41), “a velocidade do surgimento e renovação de saberes e de formas de fazer 

em todas as atividades humanas tornarão rapidamente ultrapassadas a maior 

parte das competências adquiridas ao início da vida profissional”, ou seja, 

aprender aqui é um processo contínuo. 

A realidade é um mundo em constante movimento e, portanto, como 

abordado em Brasil (2000, p. 41): 

 
Selecionar informações, analisar as informações obtidas e, a partir 
disso, tomar decisões exigirão linguagem, procedimentos e formas de 
pensar matemáticos que devem ser desenvolvidos ao longo do 
Ensino Médio, bem como a capacidade de avaliar limites, 
possibilidades e adequação das tecnologias em diferentes situações. 

 
Nesse contexto, equipamentos ligados à tecnologia como calculadoras e 

computadores se tornam recursos naturalmente importantes na educação, pois 

“permitem a abordagem de problemas com dados reais e requerem 

habilidades de seleção e análise de informações” (BRASIL, 2000, p. 45, 

grifo nosso), que são propiciados pela Investigação Matemática. 

Associado a isso, a informação e a utilização das TIC em sala de aula 

parece inevitável. Desse modo, como mostra Araújo (2005, p. 02): 

 
Por sua curiosidade natural ou por não terem muito medo de 
novidades, nossos alunos se envolvem com muita facilidade com as 
novas tecnologias e, dentro de suas possibilidades, incorporam seus 
recursos e linguagens em seu cotidiano. Esses alunos, com a vida já 
impregnada de tecnologias vão para a escola e acabam criando certa 
pressão para que computadores sejam levados para lá. 

 
Assim sendo, defende-se aqui a ideia de que nos dias de hoje o 

processo de ensino sofre influências positivas do uso das TIC em sala de aula 

desde que este ocorra de forma “crítica, dialogando com teorias que tratam do 

tema para refletir sobre suas experiências”, como julga Araújo (2005, p. 08). E 

isso começa por uma reestruturação de concepções de ensino posta em 

prática em que o professor é peça fundamental de mediação e o aluno é 

construtor de seu conhecimento. 

Valente (1999a, p. 01) informa que “a utilização de computadores na 

educação é tão remota quanto o advento comercial dos mesmos”. Contudo, a 

sua inclusão como metodologia sempre foi um desafio, mesmo estando claro 
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aos professores suas potencialidades quanto ao favorecimento da 

aprendizagem.  

Reconhecendo, então, que a utilização da tecnologia – computadores - 

em sala de aula exerce um poder que vai além das características de 

diversificar e favorecer o aprendizado; entendemos aqui que, aplicar 

atividades com utilização de tais recursos supera a ideia retrógrada de 

somente transmitir informações aos alunos, mas que esta atua especialmente 

quanto à produção do conhecimento. Posto isto, destaca-se o quão 

interessante pode ser o uso de TIC na educação, de modo que vai de encontro 

com aquele ensino no qual o processo se baseia na transmissão e no 

armazenamento de informações pelo aluno.  

Para Valente (1999a, p. 01), a importância a inserção da informática na 

escola tem vistas a “enriquecer os ambientes de aprendizagem e auxiliar o 

aprendiz no processo de construção do conhecimento”, além disso, 

considera que “práticas pedagógicas inovadoras acontecem quando as 

instituições se propõem a repensar e a transformar a sua estrutura cristalizada 

em estrutura flexível, dinâmica e articulada” (VALENTE, 1999a, p. 11). 

Muito se discute, nos ramos da Psicologia da Educação e na Psicologia 

da Educação Matemática, sobre o que se considera o verdadeiro ser humano, 

frente à produção do conhecimento. Borba (2002, p. 135) informa em seus 

estudos que “há aqueles que defendem que o sujeito epistêmico seria o ser 

humano isolado e os que defendem que a unidade básica de produção de 

conhecimento seria o ser social, composto por mais do que uma pessoa”. 

Nesse sentido, ele, baseado em Lévy (1993) e Thikomirov (1981), defende a 

visão de que se deve refletir sobre os “coletivos pensantes formados por 

humanos e não-humanos”, indivíduo e máquinas (coletivo).  

Logo, entendendo o ser humano como um coletivo pensante, Borba 

(2002) se fundamenta em algumas ideias de Tikhomirov (1981) quanto a 

defender que a informática é capaz de reorganizar o pensamento e não 

complementá-lo/substituí-lo. No processo ensino-aprendizagem, a utilização 

das TIC em sala de aula visa a desenvolver no aluno a capacidade de resolver 

problemas bem como de descrever o caminho utilizado para isso, garantindo 

interação ente a técnica (informática) e o ser humano (pensamento).  
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Nessa perspectiva, Borba (2002) afirma que Lévy (1993) concorda com 

Tikhomirov (1981) quanto a ideia de que não deve haver dicotomia entre 

técnica e ser humano. Lévy (1993) julga ainda que as tecnologias podem ser 

encaradas como extensão da memória. A informática, mais especificamente, 

com suas características próprias de articular aspectos como simulação, 

experimentação, linguagem específica, que envolve oralidade, escrita, 

imagens, comunicação instantânea, deve ser vista como estratégia para a 

construção do conhecimento.  

Portanto, a utilização de recursos da tecnologia (informática) na 

educação aparece como fator importante e capaz de contribuir para o ensino, 

no sentido que a construção do conhecimento ocorre por meio da interação 

natural entre técnica e ser humano, ou ainda, entre informática e pensamento, 

sem dicotomia. Para Borba (2002, p. 138), Lévy (1993) relaciona técnica, 

conhecimento e história de modo a crer que a “a história da humanidade está 

sempre impregnada de mídias”. 

Utilizar ferramentas de tecnologia na prática de sala de aula favorece o 

desenvolvimento do raciocínio e, em se tratando da Matemática, contribui para 

o seu aprendizado pelos aspectos de experimentação e visualização, bem 

como acesso rápido às informações em sua diversidade e interdisciplinaridade, 

auxiliando o processo ensino-aprendizagem e desmistificando a ideia de 

conhecimento fragmentado e ainda assumindo a “preocupação do papel das 

novas tecnologias nesses coletivos pensantes formados por humanos e 

mídias”, como sugere Borba (2002, p. 143).  

As ideias de Borba (2002, p. 138) de que “seres humanos constituídos 

por técnica que estendem e modificam seu raciocínio” e ainda de seres 

humanos que transformam essas técnicas constantemente, levam-nos a ver 

que o uso da informática educacional é capaz de contribuir com a formação 

global do aluno como cidadão. No entanto, pensar em materiais a serem 

usados em sala de aula não é tarefa fácil, o dinamismo natural do mundo atual 

e dos processos ligados ao ensino e à aprendizagem exige que isso ocorra e 

que leve em conta o princípio de que “o conhecimento é produzido por um 

coletivo formado por seres-humanos-com-mídias” (BORBA, 2002, p. 139). 

Atualmente, no mundo educacional, a tecnologia de informação e 

comunicação se faz cada vez mais presente. Alguns programas de computador 
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voltados para o ensino e aprendizado da Matemática nos permitem dispor de 

alguns recursos que, usados de forma adequada, se convertem em 

ferramentas potentes e com enorme funcionalidade.  

Nessa perspectiva, Néri (2010, p. 1) destaca que o uso da tecnologia: 

 
Para o ensino da matemática, amparado por um software, pode ter 
papel decisivo nas expectativas do professor em ensinar aos alunos 
alguns conceitos que, da forma tradicional poderiam apresentar 
resultados não muito interessantes no ponto de vista pedagógico. 

 
Os softwares educacionais têm apresentado papel importante na vida 

dos jovens, pois é frequente o uso dos recursos computacionais no seu 

cotidiano, e têm conquistado espaço na vida dos estudantes, por apresentarem 

diversas possibilidades de exploração, análises e manuseio de comandos, 

além de permitir que os alunos programem e modelem problemas do cotidiano. 

Essas análises de softwares ou trabalhos desenvolvidos pelos estudantes 

facilitam os processos de construção do conhecimento, pois possibilitam uma 

relação de interação do aluno com o recurso computacional. De fato, 

 
O computador pode ser um importante recurso para promover a 
passagem da informação ao usuário ou facilitar o processo de 
construção de conhecimento. No entanto, por intermédio da análise 
dos softwares, é possível entender que o aprender (memorização ou 
construção de conhecimento) não deve estar restrito ao software, 
mas à interação do aluno-software (VALENTE, 1999b, p. 89). 

 
Tal fato remete ao desenvolvimento do pensamento promovido pelo que 

Borba (2002) chama de coletivos-seres-humanos-com-mídia, ou seja, a 

construção do conhecimento ocorre a partir dos coletivos pensantes formados 

por humanos (raciocínio) e mídias (técnica). 

Nesse contexto, destacamos a nossa escolha por utilizar o Geogebra 

nas atividades, que se deram pelo fato deste ser um software de matemática 

dinâmica, distribuído livremente de acordo com a GNU (General Públic 

License) e que reúne Geometria, Álgebra e Cálculo Diferencial (BORGES 

NETO et.al., [200-]). O Geogebra foi desenvolvido por Markus Horhenwarter, 

da Universidade de Salzburg, com o propósito de ser utilizado para Educação 

Matemática nas escolas. Por ser um sistema de matemática dinâmica, 

possibilita a construção de pontos, vetores, segmentos, retas, secções cônicas 

como com funções que podem se modificar dinamicamente e cujas 
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informações algébricas e geométricas desses elementos são dispostas, 

simultaneamente, em sua interface, permitindo a percepção de diferentes 

formas de representação do mesmo objeto. 

Diante das concepções expostas e considerando também que a 

sociedade vem experimentando um número cada vez mais crescente de 

novidades tecnológicas, é notório que com a escola não é diferente, logo, 

concluímos que é perceptível à importância e o enriquecimento que o 

computador possibilita ao processo de ensino, independentemente das 

dificuldades que os professores enfrentam diariamente no ambiente escolar. 

Segundo Brasil (2000), é consensual a ideia de que não existe um 

caminho que possa ser identificado como único e melhor para o ensino de 

qualquer disciplina, em particular, da Matemática. 

 
No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de 
aula é fundamental para que o professor construa sua prática. Dentre 
elas, destacam-se a História da Matemática, as tecnologias da 
comunicação e os jogos como recursos que podem fornecer os 
contextos dos problemas, como também os instrumentos para a 
construção das estratégias de resolução (BRASIL, 2000, p.42). 

 
Apoiamo-nos em Araújo (2005, p. 03) ao dizer que “uma nova proposta 

educacional, quando não é iniciativa do próprio professor, deve passar por seu 

crivo: é ele que a reelabora a fim de colocá-la em prática”. Mas colocar uma 

nova proposta educacional em prática não é meramente seguir uma receita. O 

professor deve contrapor o contexto exigido pela proposta com a realidade de 

sua escola para avaliar o quê, e como é possível ser feito. Dessa forma, fica 

evidente que o professor precisa ter discernimento para lidar com situações 

adversas no uso de ferramentas computacionais pedagógicas. 

Por outro lado, como cita Valente (1999b, p.11): 

 
Se esses novos softwares ampliam as possibilidades que o professor 
dispõe para o uso do computador na construção do conhecimento, 
também demandam um discernimento maior por parte do professor e, 
consequentemente, uma formação mais sólida e mais ampla. 

 
Portanto, o uso dos computadores para fins didático-pedagógico, é algo 

que possibilita ao professor enriquecer suas práticas educacionais, permitindo-

o realizar simulações, exercícios e até comprovar propriedades que dificultam o 

entendimento do aluno, no entanto, além da formação sólida que o educador 



48 
 

deve ter, deve também ter discernimento para superar as dificuldades 

encontradas no espaço escolar.  

Quanto ao aluno, o uso das TIC em sala de aula visa a proporcionar 

vivências cujo entendimento do indivíduo como coletivo pensante, formado por 

máquina e homem (aluno e computador) é prioridade, porque as atividades 

aliam os recursos tecnológicos à investigação e à construção do conhecimento. 

O Geogebra, por permitir a visualização de elementos algébricos e 

geométricos, simultaneamente, e se destacar também pela sua interatividade e 

praticidade no ensino e na aprendizagem de conceitos matemáticos, é um bom 

recurso utilizado em nossa proposta a fim de despertar o interesse do aluno, 

instigando-o a construir o próprio conhecimento por meio de suas percepções, 

as quais são facilitadas pela tecnologia em relação ao estudo de Função. 

O dinamismo do Geogebra está associado, de acordo com os 

pensamentos de Borba, Silva e Gadanidis (2015, p. 23), “às possibilidades em 

podermos utilizar, manipular, combinar, visualizar e construir virtualmente 

objetos geométricos, permitindo traçar novos caminhos de investigação”. 

Desse modo, a mídia contribui para a construção do conhecimento, na 

verdade, humanos e tecnologias criam e moldam o conhecimento.   

Em resumo, Borba, Silva e Gadanidis (2015, p. 35) associam o uso do 

Geogebra às ações de: “integração entre geometria dinâmica e múltiplas 

representações de funções; cenários inovadores de investigação matemática”, 

consideradas por esses autores o caráter inovador do software. Os mesmos 

autores ainda consideram que com esse software é possível desenvolver 

atividades que visam explorar as diferentes formas de representação de uma 

Função de modo mais dinâmico, visual e experimental. 

Como software de matemática dinâmica, gratuito e multiplataforma, o 

Geogebra é indicado para uso em qualquer nível de ensino, combinando 

diversas subáreas da Matemática, como: Geometria, Álgebra, Estatística e 

Cálculo. Dentre as características do Geogebra temos: 

 
Gráficos, álgebra e tabelas estão interligados e possuem 
características dinâmicas; interface amigável, com vários recursos 
sofisticados; ferramenta de produção de aplicativos interativos em 
página WEB; disponível em vários idiomas para milhões de usuários 
em torno do mundo; software gratuito e de código aberto. (BORBA; 
SILVA; GADANIDIS, 2015, p. 47) 
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Nesse contexto e com foco em um estudo que enfatiza a construção do 

conhecimento sobre Função, o uso do Geogebra contribui à medida que 

possibilita que o aluno verifique as diferentes formas de representação, dando 

ênfase às articulações entre estas. Trata-se de um software que permite a 

percepção da relação de dependência entre grandezas quando, a partir da 

observação da representação gráfica de uma Função, o aluno é capaz de 

“verificar o efeito que tem sobre o gráfico a variação dos coeficientes [...] ao 

utilizar as ferramentas do controle deslizante” (ABAR; COTIC, 2014, p. 126). 

Com isso, naturalmente o conceito de Função surge por meio da ideia de 

variáveis que se relacionam, de forma que a cada valor de uma há um 

correspondente único da outra.  

Desse modo, Abar e Cotic (2014, p. 132), resumem que: 

 
A representação gráfica de funções por gráfico no plano cartesiano é 
um recurso importante para seu estudo e por meio do Geogebra a 
manipulação dinâmica ou a movimentação dinâmica dos parâmetros 
das equações das curvas, [...], podem permitir uma melhor 
compreensão destes conteúdos. 

 
A observação das coordenadas de pontos que pertencem a uma curva, 

criados no Geogebra, é capaz de instigar o aluno à formulação de conjecturas 

quanto à curva a que estes pertencem. Além de tudo isso, tais autores 

informam que o movimento de um ponto, utilizando o controle deslizante, 

contribui para possíveis conjecturas quanto às variações na inclinação da reta. 

Na verdade, em resumo, “a utilização dos controles deslizantes permite a 

exploração de diferentes posições dos gráficos e a verificação de possíveis 

soluções na janela algébrica” (ABAR; COTIC, 2014, p. 138). 

Com isso, percebemos que o uso do Geogebra para o estudo de Função 

apresenta peculiaridades quanto à análise das propriedades da Função 

considerada, de maneira algébrica, aritmética e geométrica, capaz de ajudar o 

aluno no estabelecimento de conjecturas a partir de suas observações.  
De posse dessas informações, julgamos que a escolha por usar o 

Geogebra em nossas atividades é acertiva, considerando que nosso 

planejamento inclui ações que possibilitam a vivência do discente em 

processos de IM.  

Diante da realidade do mundo tão tecnológico em que vivemos, o uso 

das TIC em sala de aula é inevitável. Com vistas, então, a utilização de 
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múltiplas linguagens, nossas atividades foram elaboradas com o olhar para 

contribuir com o aprimoramento, no aluno, de habilidades de seleção e análise 

de informações, via tecnologias informáticas, por meio das quais o professor 

cumprirá o papel de mediador, enquanto o aluno será responsável pela 

construção de próprio conhecimento ao fazer uso do software Geogebra, 

definindo, desse modo, o verdadeiro coletivo pensante formado por humano e 

mídia.  

Essa seção apresentou elementos destaques das ideias que 

defendemos quanto a essa temática, abordando as principais referências nas 

quais nos apoiamos quanto à defesa do uso das TIC no ensino da Matemática. 

Trataremos, a partir de agora, das ideias que consideramos quanto ao 

uso da IM, em prol da articulação da HM e das TIC, em nossas atividades. 

 

1.3 SOBRE A INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA 

 

A proposta do trabalho com investigação está intimamente ligada ao 

estudo de questões, não necessariamente muito sofisticadas, que permitam a 

construção do conhecimento por meio da formulação de conjecturas (PONTE; 

BROCARDO; OLIVEIRA, 2013).  

Em Matemática, investigar tem características peculiares que, para 

Ponte, Brocardo e Oliveira (2013), estão mais fortemente representadas pelas 

ideias da tríade: conjectura-teste-demonstração. 

Em busca de informações sobre o que é desconhecido, os matemáticos 

vislumbram a investigação como a descoberta das relações entre objetos 

matemáticos com vistas à identificação de suas propriedades. Com essa 

finalidade, Ponte, Brocardo e Oliveira (2013, p. 21) argumentam que a 

Investigação Matemática (IM) envolve quatro etapas: “exploração e formulação 

de questões; conjecturas; testes e reformulação; justificação e avaliação”. 

Para entender sobre estas etapas, cabe refletir quanto ao fato de que: 

 
Pode sempre programar-se o modo de começar uma investigação, 
mas nunca se sabe como ela irá acabar. A variedade de percursos 
que os alunos seguem, os seus avanços e recuos, as divergências 
que surgem entre eles, o modo como a turma reage às intervenções 
do professor são elementos largamente imprevisíveis numa aula de 
investigação (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2013, p. 25). 
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Contudo, as imprevisibilidades estão nos mais variados resultados, mas 

não na sua ausência. Considerando que eles existem, destacamos que para 

detê-los, cada uma das etapas da IM se esclarecem, como segue.  

A primeira fase envolve as ações: reconhecimento da situação, sua 

exploração e a formulação de questões. Para o início de uma atividade de 

investigação o professor, como indicam Ponte, Brocardo e Oliveira (2013, p. 

26, grifo nosso), “tem de garantir que todos os alunos entendem o sentido da 

tarefa proposta e aquilo que deles se espera do decurso da atividade”. Para 

isso, é necessário que deixe clara a diferença entre essa atividade e aquelas 

que os alunos estão habitualmente adaptados, incentivando-os a agirem como 

exploradores, a fim de saírem em busca de descobertas. Contudo, o docente 

deve evitar gastar um tempo excessivo com essa parte introdutória, para que o 

aluno não perca o interesse, conforme dizem Ponte, Brocardo e Oliveira (2013, 

grifo nosso). Nessa fase, os alunos devem ter acesso à problemática a ser 

estudada para sua análise, exploração e elaboração de questionamentos, 

que ocorrerá nos encontros iniciais por meio de introdução feita pelo professor 

com vistas a incentivar os alunos a atuarem como pesquisadores, ou seja, irem 

em busca de descobertas, com postura participativa em seus grupos de 

estudo, a serem formados nesse momento, e agindo de forma criativa, por 

exemplo, escolhendo líderes dos grupos. Para essa etapa, é comum já serem 

percebidos alunos que se destacam quanto à liderança ao se mostrarem 

facilitadores do trabalho a ser desempenhado por cada componente, bem 

como, contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa, encaminhando e 

organizando os trabalhos do grupo e as tarefas a serem feitas. Assim, as 

atividades de cada grupo começam a se delinear; passando, nessa fase, pela 

apropriação do tema (problemas que envolvem Função, o nosso caso) e dos 

problemas a eles associados e cujas soluções devem ser perseguidas a partir 

das questões inerentes e possíveis conjecturas (formuladas na fase seguinte). 

O segundo momento proposto por Ponte, Brocardo e Oliveira (2013) se 

refere à formulação de conjecturas. Nessa fase, o professor em seu papel de 

regulador, segue acompanhando o trabalho dos alunos, apoiando-lhes quando 

necessário. Aqui, eles já conheceram bem o problema e já elaboraram 

questões (na primeira fase). A formulação de conjecturas, em geral, está 

predisposta a surgir após a manipulação dos dados. Na verdade, as 
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conjecturas podem surgir “pela observação direta dos dados, por manipulação 

dos dados ou por analogias com outras conjecturas” (PONTE; BROCARDO; 

OLIVEIRA, 2013, p. 33). Essas ações são percebidas, especialmente, nas 

pesquisas iniciais em que a interação entre os componentes dos grupos é 

imprescindível. Assim, nessa fase, busca-se conhecer o que é desconhecido, 

por exemplo, se a situação estudada envolve problemas funcionais sobre 

tabelas astronômicas, o que pode ser necessário pesquisar sobre astronomia 

para, a partir do confronto das informações, se levantar possíveis soluções.  

A etapa três do processo de investigação está associada à realização de 

testes e refinamento das conjecturas. De posse, então, das conjecturas já 

formuladas, os alunos se deparam com o momento em que realizarão testes 

para confirmarem ou refutarem seus pensamentos. Estes ocorrem para um 

refinamento das conjecturas, isso reflete na percepção de regularidades e 

estabelecimento de consensos entre os componentes dos grupos. É a partir 

desses testes que os alunos verificam se as conjecturas pensadas por eles 

estão corretas ou não. Por exemplo, nos momentos das discussões nos grupos 

e na elaboração dos relatórios, esta etapa três fica evidente.  

O último momento, 4ª fase, de acordo com Ponte, Brocardo e Oliveira 

(2013), envolve a justificativa da conjectura e avaliação/resultado do 

raciocínio. Essa fase é responsável por favorecer o uso de ferramentas 

matemáticas cada vez mais sofisticadas para a justificativa das conjecturas. 

Essa etapa recai na “sistematização das principais ideias e uma reflexão sobre 

o trabalho realizado” (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2013, p. 41) de modo 

que o aluno passa a entender, de maneira mais rica, o significado de uma 

investigação. O processo de investigação finaliza com essa etapa, onde 

ocorrem os momentos de socialização do trabalho que foi desenvolvido. Há, 

então, apresentações sobre os caminhos que foram percorridos durante todo o 

trabalho como também quanto aos resultados obtidos. O trabalho com a 

oralidade, nessa fase, é fator considerado importante, isto porque nesse 

momento os grupos passam a conhecer as pesquisas dos demais, a partir da 

socialização coletiva. É recomendado que aqui a exposição do grupo não seja 

feita pelo líder, mas por outro membro, que precisa convencer e defender seus 

resultados, que podem ou não serem refutados por outros grupos. Por 

exemplo, a conclusão da definição de Função em uma dada situação pode ser 
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diferente entre os grupos que analisaram o mesmo problema. Nesse contexto, 

o grupo total pode chegar a uma nova definição formada pela junção de todas 

anteriormente citadas, aceitar que há diferentes conclusões ou ainda excluir 

alguma que acredite que não se aplica, justificando e mesmo defendendo. 

No desenrolar da pesquisa, faremos uso das afirmações defendidas por 

Ponte, Brocardo e Oliveira (2013), quanto à IM, nos momentos da elaboração e 

das aplicações das atividades, tendo em vista que o uso da HM pode colocar o 

aluno no papel do matemático e, portanto, investigador/pesquisador, que 

produz conhecimento, apoiado pelas TIC. Para tanto, colocaremos em prática 

as quatro etapas que compõem uma verdadeira IM.  

Utilizar IM em sala de aula já é uma indicação que aparece nos 

currículos acadêmicos, no entanto sua aplicação não é tarefa fácil. 

Na busca pela efetivação de um pensamento ativo e da construção de 

conhecimento por parte do aluno, é importante pensar em elementos ligados 

aos desdobramentos metodológicos referentes ao ensino da Matemática. Para 

tanto, Mendes (2006, p. 06) defende que é “preciso estabelecer critérios de 

elaboração, interpretação e validação dos modelos admitidos pela matemática 

ao longo de sua trajetória histórica”.  

A transformação da Matemática como instrumento para ler, explicar e 

modificar a realidade humana é uma ideia ligada ao uso da IM como recurso 

didático. Como argumenta Mendes (2006, p. 08): 

 
A matemática enquanto conhecimento tecido nessa rede de 
significados e (con)figurações caracteriza-se por apresentar 
elementos que conduzem a elaboração e apresentação de outras 
formas de explicação dos fenômenos ocorridos no contexto da 
sociedade e da cultura (grifo nosso). 

 
Discordando do ensino tradicional, em que a sistemática de ensino se 

baseia na forma de transmissão daquele que sabe para aquele que não sabe, 

o uso da investigação proporciona a construção de verdadeiras redes de 

conhecimento fugindo de fragmentações e ainda possibilitando a construção de 

conexões entre os saberes. Nessa perspectiva, o saber é, de fato, construído 

pelo aluno num processo com significado. Para Mendes (2006, p. 10), “isso 

porque a cada dia se faz necessário fornecer aos estudantes possibilidades de 

interconectarem saberes, práticas e estratégias matemáticas [...] fazem emergir 

inquietações, curiosidade [...]” 
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Para alcançarmos essas metas, refletir sobre a inclusão de uma prática 

de ensino que “valorize a investigação e a busca de informações como 

princípio de aprendizagem e socialização coletiva de informação” é 

indispensável, segundo Mendes (2006, p. 10), que ainda explicita: 

 
Essa perspectiva pedagógica se materializa através do 
desenvolvimento de micro projetos em sala de aula e, a partir das 
orientações do professor (pesquisador) é possível oportunizar ao 
estudante o exercício de um bom uso (uso construtivo) da informação 
fornecida pelas redes de conexões das novas tecnologias da 
informação. 

 
Para Mendes (2006, p. 83), o processo de construção do conhecimento 

é ocasionado pela sistemática organização de “nossas experiências, 

observações, interações sociais e investigações realizadas no contexto da 

sociedade e da cultura, ao longo do desenvolvimento histórico das 

civilizações”. Desse modo, a estruturação desse conhecimento ocorre “numa 

perspectiva de transformação da realidade, visando-se assim, à nossa 

construção sociocultural”, ou seja, “reinvenção da realidade investigativa”. 

Diante do exposto, fica claro que, tentativas por desenvolver “projetos 

de investigação no ensino da matemática tem por finalidade verificar a 

matemática presente nas diversas situações em que construímos nossa 

realidade sociocultural, ampliando o conhecimento obtido historicamente” 

(MENDES, 2006, p. 84, grifo nosso) e ainda: 

 
O uso de projetos de investigação no ensino da matemática conduz 
professores e alunos para a compreensão do processo construtivo 
na matemática escolar como produção científica elaborada 
socialmente, ao longo da história. Essa atividade é uma forma 
importante de conduzir o aluno à reelaboração do conhecimento 
existente nos livros didáticos de matemática, assim como desenvolver 
atividades científicas voltadas para a investigação no ensino da 
Matemática (MENDES, 2006, p. 84, grifo nosso). 

 
A ideia é que mudanças na concepção dos alunos sejam perceptíveis ao 

participarem de projetos de investigação, agindo como pesquisadores, o que 

proporciona o desenvolvimento de atitudes e habilidades que contribuem para:  

 
O desenvolvimento da capacidade de: observação, raciocínio, 
método de trabalho, iniciativa, auto-direção, criatividade, cooperação, 
responsabilidade e auto-expressão. A sua utilização em sala de aula 
tem o mérito de familiarizar o aluno com um modo de trabalho que ele 
frequentemente vai encontrar no plano prático e corrente, na 
resolução dos problemas comunitários (MENDES, 2006, p. 87) 
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Por meio de observações em lugares variados, houve a conclusão de 

que “a educação matemática tradicional se enquadra no paradigma do 

exercício. Esse paradigma se diferencia do cenário para investigação, no qual 

os alunos são convidados a se envolverem em processos de exploração e 

argumentação justificada” (SKOVSMOSE, 2000, p. 01). Sair desse formato 

quase que exclusivo do trabalho com exercício (ensino tradicional) e se engajar 

numa realidade de investigação significa propiciar ao aluno um 

envolvimento ativo em seu processo de aprendizagem, contudo, alguns 

exercícios, em especial aqueles cuja natureza está mais relacionada com a 

resolução de problemas, podem “transformar-se em genuínas 

investigações matemáticas. Propor problemas significa um passo adiante em 

direção aos cenários para investigação” (SKOVSMOSE, 2000, p. 13). 

Em geral, segundo Skovsmose (2000, p. 02), “o trabalho com projeto 

está localizado num ambiente de aprendizagem que difere do paradigma do 

exercício. É um ambiente que oferece recursos para fazer investigações”. 

Assim, o trabalho com investigação está intimamente ligado com a 

matemática crítica, onde o estudante é levado a atuar, interpretando e agindo 

em um contexto social e político, norteados pela Matemática. Isto requer um 

ambiente favorável, um verdadeiro cenário adequado, dando suporte à 

investigação. Tal ambiente instiga o aluno a se envolver e se engajar no clima 

investigativo, convidando os estudantes para as etapas de formulação de 

questionamentos e busca por soluções e justificativas. Nesse sentido há 

realmente o envolvimento do aluno no processo de exploração. A ideia é que 

esse cenário que estamos considerando constitua-se um verdadeiro ambiente 

de aprendizagem tendo em vista que “os alunos assumem o processo de 

exploração e explicação [...] são responsáveis pelo processo” (SKOVSMOSE, 

2000, p. 06). Destacamos ainda que, nesse contexto, o professor atua de forma 

a orientar. 

Tratando das diferenças que são atribuídas ao processo de ensino e à 

investigação, Ponte (2003, p. 01) diz que: “esta separação entre investigar e 

ensinar tem vindo a ser questionada, do mesmo modo que se tem vindo a por 

em causa a existência de uma separação incontornável entre investigar e 
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aprender”. Dessa forma, destacamos aqui o conceito que assumimos ao tratar 

de investigar, ensinar e aprender, bem como de suas inter-relações. 

Como define Ponte (2003, p. 02): 

 
Investigar não é mais do que procurar conhecer, procurar 
compreender, procurar encontrar soluções para os problemas com 
que nos deparamos. Trata-se de uma capacidade de primeira 
importância para todos os cidadãos e que deveria permear todo o 
trabalho da escola, tanto dos professores como dos alunos. 

 
Essa definição nos conduz à percepção de o quão intimamente ligados 

estão os processos de ensinar e de investigar, cabendo ao docente, propiciar 

esta ligação, de modo a conduzir a aprendizagem do aluno. Dessa forma, 

como sugere Ponte (2003, p. 03): 

 
O que está em causa na aprendizagem escolar da Matemática é o 
desenvolvimento integrado e harmonioso de um conjunto de 
competências e capacidades, que envolvem conhecimento de fatos 
específicos, domínio de processos em situações concretas, 
resolvendo problemas, empregando ideias e conceitos matemáticos 
para lidar com situações das mais diversas, de modo crítico e 
reflexivo.  

 
Nesse contexto, a investigação exerce papel crucial no processo de 

ensino, pois é dada ao estudante a responsabilidade de descobrir e de justificar 

tais descobertas, lidando com tarefas de exploração e investigação.  

É nesse sentido que nos apoiamos na aliança entre HM e TIC via IM a 

partir da percepção de que as TIC proporcionam ganho de tempo para 

exploração de propriedades, levantamento de conjecturas e testes, estimulados 

pela IM e presentes no contexto histórico em prol de uma Matemática 

significativa3 e integradora. 

Para Ponte, Brocardo e Oliveira (2013, p. 25) “as investigações 

matemáticas são um tipo de atividade que todos os alunos devem 

experimentar”. Dessa forma, viabiliza a aplicação da IM a partir de atividades 

que articulam HM e TIC, proporciona ao aluno experiência ao agir de modo 

semelhante ao matemático, vivenciando situações nas quais a investigação 

contribuirá com a produção de seu conhecimento, isto porque possibilitará 

elaboração, interpretação e validação de modelos. 

                                                 
3
 O termo Matemática significativa aqui não diz respeito à área de pesquisa de mesmo nome, 

mas sim a importância em atribuir sentido aos conhecimentos matemáticos.  
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A IM será usada aqui como recurso didático/metodológico com vistas à 

construção de redes de conhecimento, permitindo, assim, conexões entre os 

saberes. Dessa forma, essa seção tratou da abordagem que adotaremos 

quanto à investigação, assim, destacando que nela o aluno é envolvido de 

forma ativa em seu processo de aprendizagem, aspecto que torna clara a 

ligação íntima entre ensinar e investigar. Além disso, seu esclarecimento traz 

inspiração da prática considerada na execução do experimento e elaboração 

das atividades (que devem respeitar as quatro fases propostas). 

Ou seja, ao compactuar essas ideias, usamos a IM como elemento que 

serve de caminho para a construção do conhecimento, tanto nas etapas 

teóricas desse trabalho quanto na fase empírica, em que as Atividades do 

Caderno que incluem questões que interligam conhecimentos relativos ao uso 

da HM apoiados pela utilização das TIC e Função. Nesse sentido, seguem 

considerações a respeito desse conteúdo matemático (Função).  

 

1.4 QUANTO AO ENSINO DE FUNÇÃO 

 

Não sendo a Matemática um simples aglomerado de conceitos antigos e 

definitivos, a BNC (BRASIL, 2015) orienta que o ideal é que a construção do 

conhecimento ocorra por meio da provocação do aluno por atribuir significado 

aos conhecimentos matemáticos. A partir daí, ela é entendida: 

 
Como uma fonte de modelos para os fenômenos que nos cercam. 
Esses modelos compreendem não somente os conceitos, mas as 
relações entre eles, procedimentos e representações de diversas 
ordens. Ressaltando que essa associação entre o mundo físico que 
nos rodeia e o mundo abstrato da Matemática pode ser comparada a 
uma via de mão dupla. (BRASIL, 2015, p. 116). 

 
No intuito de atender a essas ideias, a BNC (BRASIL, 2015, p. 119) 

informa que para a EB o eixo álgebra “está associado à capacidade de 

identificar atributos e regras de formação de sequências”. Percebe-se, nesse 

momento que o ensino de Função já se destaca como conteúdo que favorece à 

organização do pensamento e estabelece conexões entre diversas ideias 

matemáticas como com outras áreas do conhecimento, de modo a atentar para 

suas aplicações sociais. O pensamento funcional surge como informação que 

vai além da simples manipulação simbólico-algébrica.  
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O PNLD (BRASIL, 2014, p. 13), estabelece que o ensino da Matemática 

deve capacitar os alunos para, entre outras coisas: 

 
 Saber empregar os conceitos e procedimentos algébricos, 
incluindo o uso do conceito de função e de suas várias 
representações (gráficos, tabelas, fórmulas etc.) e a utilização das 
equações; 

 Estabelecer relações entre os conhecimentos em campos como 
números e funções, [...], para resolver problemas, [...] com rica 
interpretação, encarando-o sob vários pontos de vista. 

 
A partir desse contexto, o conceito de Função é visto como elemento 

integrador no âmbito da própria Matemática e na interligação dela com outras 

áreas do conhecimento, com papel importante para descrever e estudar 

através da leitura, interpretação e construção de gráficos, o comportamento de 

certos fenômenos. Nesse sentido, a Matemática aparece como responsável por 

incentivar no aluno a capacidade de investigação ao se deparar com situações 

problemas de diversas áreas.  

Contudo, destacamos aqui a importância de se utilizar recursos didáticos 

diversos a fim de se alcançar esses objetivos. O uso da HM e das TIC, isolados 

ou conectados, ganham força quando se trabalha com o conceito de Função. 

Ao discutir sobre como o conceito de Função que aparece nas aulas de 

Matemática dos brasileiros, Fossa (2001d, p. 143) reflete que: 

 
O conceito de função é essencial a uma grande parte da matemática 
moderna e, portanto, o esforço empreendido no ensino desse 
conceito terá um retorno décuplo na compreensão da matemática 
pelo aluno. Infelizmente, porém o referido esforço é frequentemente 
limitado à analogia ubíqua da máquina [...]. Nesta analogia, o valor da 
variável independente é retratado como algum tipo de matéria prima a 
ser transformada por uma máquina (a função) em um determinado 
produto (o valor da função). 

 
Para Fossa (2001d), essa analogia é interessante, mas não suficiente 

para garantir o aprendizado desse conceito por parte dos alunos. Ele sugere, 

ainda, que, quando são utilizados métodos de ensino em que o aluno participa 

efetivamente da construção do conhecimento matemático, tal analogia não é 

muito sugestiva. Dessa forma, o ideal é, de fato, propor atividades nas quais o 

aluno atue de maneira ativa e, realmente, esteja envolvido no processo, 

buscando sempre o fazer matemático. Isso remete à utilização de atividades 

que propõem a manipulação de materiais concretos para, a partir daí, 
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descobrirem, por si próprios, o referido conceito. Aferimos, no entanto, que tal 

manipulação pode também ser feita via TIC. 

Tratando do conceito de Função, “a atividade deve ir além da máquina e 

modelar, de maneira intuitiva, aquele conjunto de ideias de que o conceito 

consiste” (FOSSA, 2001d, p. 143) em investigações que propiciem a 

reorganização do pensamento num coletivo pensante formado por humano e 

não humano (máquina), como argumenta Borba (2002). Por meio de uma de 

suas representações, diagrama de Venn4, por exemplo, o professor deve 

pensar em atividades que apresentem os elementos do domínio e do 

contradomínio e também uma maneira de ligá-los em uma relação funcional. 

Também destacamos que “além de ser um dos conceitos fundamentais da 

matemática, a noção de Função é extremamente abstrata e acarreta um 

grande número de implicações complexas” (FOSSA, 2001e, p. 155).  

Professores, quando tratam do estudo de Função, podem acabar 

limitando a construção real do conceito pelos alunos, quando solicitam apenas 

manipulação de equações e gráficos, muitas vezes de forma independente e 

isolada, fazendo com que estudem uma classe restrita de funções. Por essa 

razão, cabe investigar como tais elementos algébricos influenciam o 

desenvolvimento do conceito de função, haja vista que existem alguns 

obstáculos cognitivos que a manipulação citada pode causar. Uma boa 

sugestão é estudar funções através de atividades de modelagem de situações 

físicas concretas e com ênfase ao fato de que se podem usar certas equações 

e gráficos para representar situações funcionais. De fato: 

 
Na medida em que as características salientes do conceito de Função 
aparecem e são apreciadas pelo aluno, ele pode ser desafiado e 
generalizar a sua noção de função por encarar uma sequência de 
novos tipos de funções, colhidas da história da matemática (FOSSA, 
2001e, p. 165) 

 
Nesse contexto, aferimos que o ensino de Função na EB, no intuito de 

atender ao que recomendam os PCNEM (BRASIL, 2000) e a BNC (BRASIL, 

2014), deve ser promovido a partir de atividades que proporcionem a vivência 

com suas várias formas de representação – Aritmética, Algébrica ou 

                                                 
4
 O diagrama de Venn é uma ferramenta ilustrativa utilizada para representar as relações 

lógicas possíveis entre uma coleção finita de conjuntos, a partir de objetos/elementos dispostos 
em círculos. (SOTILLE, [200-]) 
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Geométrica - sem se limitar a apenas uma ou outra, de maneira tal que o aluno 

se depare com situações contextualizadas que favoreçam a atribuição de 

sentido aos conceitos estudados e que permita a exploração que promove a 

construção do conhecimento.  

Como posto, no decorrer de nosso trabalho, estaremos apoiados nas 

principais ideias apresentadas nessa base teórica, a qual dedicamos nossa 

atenção à elaboração de atividades propostas para alunos da EB com vistas à 

construção do conhecimento quanto ao estudo de Função, com base no uso da 

HM, TIC e IM, no intuito de alcançar os objetivos já estabelecidos. Ao fim da 

exposição dos argumentos teóricos defendidos por nós, apresentaremos, a 

seguir, um capítulo que irá abordar elementos que tratam do conceito e da 

história de Função a partir de estudos delimitados pelos períodos: Antiguidade, 

Idade Média e Idade Moderna. 
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2 CONCEITO E HISTÓRIA DE FUNÇÃO 

 

No presente capítulo apresentamos o desenvolvimento do conceito de 

Função ao longo da História da Matemática. Para tanto, consideramos as 

diversas formas de conceber esse intelecto, a partir de algumas épocas 

históricas. 

Ao considerar conveniente a divisão histórica abordada por 

Youschkevitch (1976), nosso texto organiza as características do conceito de 

Função, destacando semelhanças e discrepâncias nos períodos: Antiguidade, 

Idade Média e Idade Moderna. Para este fim, destacamos o tratamento dessa 

definição por babilônios, gregos, árabes, hindus e europeus com a finalidade 

de apresentar as diferentes formas com que esses povos perceberam o 

significado de Função no decorrer do tempo. 

Figura 2 - Períodos sugeridos por Youschkevitch (1976) ao considerar o 

desenvolvimento da história do conceito de função 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A figura 2 mostra os períodos que consideramos em nosso trabalho no 

que diz respeito ao histórico do conceito de Função. A organização em formato 

de diagrama de Venn indica que cada época tem suas características 

exclusivas, contudo, existem elementos comuns entre esses períodos 

históricos em se tratando do desenvolvimento do conceito de função. Desse 

modo, embora haja contribuições diversas ao longo dos tempos para tal 

conceito, ressaltaremos os períodos que mais se destacam, ou seja, 

aglutinaremos notoriedades e elementos importantes para o desenvolvimento 

do que hoje assumimos como Função.  

 

 

 

 

 

ANTIGUIDADE   IDADE MÉDIA IDADE MODERNA 
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2.1 A VISÃO DE YOUSCHKEVITCH (1976) SOBRE A HISTÓRIA DO 

CONCEITO DE FUNÇÃO 

 

De acordo com Youschkevitch (1976, p. 37) “Up to now the history of 

functionality has remained insufficiently studied5”. Em especial, percebe-se 

divergências entre as opiniões de autores em relação à época em que 

realmente se originou o conceito de Função, Youschkevitch (1976) apresenta 

em seu trabalho The Concept of Function up to the Middle of the 19 th Century6 

algumas informações que comprovam essa ideia a partir dos pensamentos de 

especialistas antigos que corroboram com sua posição. Para tanto, 

Youschkevitch (1976) desenvolve um trabalho de opinião em conjunto com 

reflexões de autores como Smith7 (1958), Boyer8 (1959), Hartner e Schramm9 

(1963), a fim de delinear e esclarecer a história da funcionalidade com o 

objetivo de apresentá-la de modo mais eficiente. Algumas dessas reflexões 

aparecem, resumidamente, na figura 3. 

Figura 3 – Algumas das reflexões apresentadas por Youschkevitch (1976) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                 
5
 Até agora a história da funcionalidade tem sido estudada de maneira insuficiente (tradução 

nossa). 
6
 O Conceito de Função até a Metade do Século XIX (tradução nossa). 

7
 “[...] a real ideia de funcionalidade, mostrada pelo uso de coordenadas foi primeiro claramente 

e publicamente expressa por Descartes” (SMITH, 1958 apud YOUSCHKEVITCH, 1976, p. 37) 
(tradução nossa). 
8
 “O conceito de Função e a ideia de símbolos como representando variáveis não pareceu 

entrar em trabalho de nenhum matemático desse período” (BOYER, 1959 apud 
YOUSCHKEVITHC, 1976, p. 38) (tradução nossa). “Isso foi equivalente ao moderno uso de 
equações como expressões de relacionamentos funcionais, embora muito mais restrito” 
(BOYER, 1959 apud YOUSCHKEVITHC, 1976, p. 38) (tradução nossa). 
9
 “A questão da origem e do desenvolvimento do conceito de Função é usualmente tratada com 

uma unilateralidade ao considerar exclusivamente a análise cartesiana” (HARTNER; 
SCHRAMM, 1963 apud YOUSCHKEVITHC, 1976, p. 38) (tradução nossa). 
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As observações destacadas por Youschkevitch (1976) nos levam a 

considerar que a história da funcionalidade deve ser marcada pelo trabalho de 

Descartes e seu uso de coordenadas, embora os símbolos como variáveis não 

apareçam em trabalhos de seus contemporâneos como Fermat. Assim, a 

origem do conceito de Função não pode ser analisada só do ponto de vista das 

contribuições de Descartes e seus contemporâneos, ou seja, apenas da 

relação cartesiana. De fato, Youschkevitch (1976), a partir de Boyer (1959), 

considera que existem outros contribuintes relevantes, como, por exemplo, a 

Matemática Grega. 

Desse ponto de vista, a origem do conceito de Função vem antes de 

Descartes, com cálculos da Astronomia e Ciência Árabe, e sua consolidação 

vai além dele, estendendo-se ao século XIX, com a definição clássica. 

Contudo, mesmo esta consolidação pode ser questionada e antecipada para 

meados do século XVIII. 

Nesse sentido, Youschkevitch (1976), mesmo sem defender uma ou 

discordar de outra ideia, informa que, em relação ao século XIX, a definição 

clássica de Função que consta em quase todos os textos sobre Análise 

Matemática é atribuída a Dirichlet (1805-1859) ou a Lobachevski (1792-

1856), embora esta seja uma afirmação não exata já que o conceito geral de 

Função, como a relação arbitrária entre pares de elementos, cada um tomado 

em seu próprio conjunto, foi formulado antes, em meados do século XVIII. 

Considerando a necessidade de revisão dos marcos comumente postos 

na história do conceito de Função e estando clara a importância de conhecer o 

histórico desse conceito, Youschkevitch (1976) aborda observações quanto ao 

seu desenvolvimento até cerca da metade do século XIX, separando esse 

tempo em três períodos que ele julga importantes: 

 A Antiguidade: estudo de casos particulares de dependências entre 

duas quantidades, mas onde ainda não se tinham as noções gerais de 

quantidades variáveis e funções. Como por exemplo, o caso em que na 

contagem para o controle de seu rebanho, o homem fazia associar a cada 

animal uma dobra no dedo ou uma ranhura em barro/pedra ou marcando nós 

em uma corda. Nesses casos, segundo Eves (2004, p. 26), o homem utiliza-se 

da “maneira mais antiga de contar e baseia-se em algum método de registro 

simples, empregando o princípio de correspondência biunívoca”. Tal 
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associação nos remete à noção de Função quando faz associar elementos de 

um conjunto (as marcas em pedra ou os nós em corda, por exemplo) a um 

único elemento de outro (os animais do rebanho), ou seja, estabelece uma 

relação de dependência biunívoca entre quantidades sem, contudo, assumir 

generalizações. 

Figura 4 – Quipus usados por peruanos indígenas 

  

Fonte: Eves (2004, p. 27)
10

 

Os quipus são conjuntos de cordões usados em processos de contagem 

através de nós em cordas. Têm tamanhos e cores variados. Segundo Eves 

(2004, p. 27) “nós maiores são múltiplos dos menores, e a cor da corda pode 

distinguir homens de mulheres (coleção Musée de L’Homme, Paris)”. 

 A Idade Média: na ciência Europeia do século XIV, tais noções gerais 

se expressaram pela primeira vez de forma definida, tanto nas formas 

geométricas quanto mecânicas. Como na Antiguidade, cada caso concreto de 

dependência entre quantidades era definido por meio de uma expressão 

verbal, ou com um gráfico, em vez de uma fórmula, contudo, a principal 

diferença nesse período está na presença de noções gerais, além de, 

conforme Youschkevitch (1976), ter havido um aumento quanto ao número 

de funções utilizadas bem como melhorias quanto aos métodos para seu 

estudo. Essa foi uma época em que o estudo dos fenômenos naturais estava 

em destaque. Como exemplos, Boyer e Merzbach (2012, p. 187) citam a 

variação da “velocidade de um objeto em movimento e a variação da 

temperatura, de ponto para ponto, em um objeto com temperatura uniforme”. 

Considerando que as discussões acerca desses temas eram longas, mas que 

não existiam instrumentos adequados para análise, Boyer e Merzbach (2012) 

                                                 
10

 Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/quipo/. Acesso em: 10 dez. 2016. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/quipo/
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informam que Nicole de Oresme (1323-1382) buscou solução para percepção 

e análise mais detalhadas dessas variações por meio de uma figura. A partir de 

suas ideias, surgem as primeiras representações gráficas de funções.  

Figura 5 - Representação gráfica de Oresme 

 

Fonte: Rezende; Thess (2009).
11

 

A figura 5 nos mostra a representação gráfica desenvolvida por Oresme. 

Denominada latitude das formas, trata-se de uma maneira nova de representar 

dependência entre variáveis onde, nesse caso específico, as grandezas tempo 

e velocidade e sua dependência são apresentadas por meio de retas horizontal 

e vertical, respectivamente.  

As informações apresentadas, até então, nos levam a verificar 

elementos que diferenciam a noção de funcionalidade que se tinha na 

Antiguidade em relação daquela identificada na Idade Média. A análise apenas 

aritmética e a falta de preocupação com as generalizações foram marcos nos 

tempos antigos enquanto que, na Idade Média, uma nova forma de se 

representar dependências entre grandezas, surgiu. As representações 

geométricas de Função bem como algumas ideias de casos gerais, já eram 

percebidas nesse período (Idade Média). 

 O Período Moderno: época que se iniciou ao final do século XVI, onde 

começaram a prevalecer as expressões analíticas das funções, geralmente 

indicadas por somas de séries de potências infinitas. 

Bem verdade é que a interpretação por meio analítico da 

funcionalidade tenha revolucionado o mundo matemático, especialmente pela 

sua eficácia, tendo, assim, assumido um papel importantíssimo quanto ao 

conceito de Função em todas as ciências exatas. Contudo, exclusivamente 

esse entendimento, com o passar do tempo, foi tido como inadequado, de tal 

                                                 
11

 Disponível em: http://pt.slideshare.net/prof.andrea/procura-se-pela-funo-algum-viu. Acesso 
em: 10 dez. 2016. 

http://pt.slideshare.net/prof.andrea/procura-se-pela-funo-algum-viu
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modo que houve a necessidade de uma nova definição geral que, 

posteriormente se universalizou. 

Para efeitos didáticos, vamos abordar o Período Moderno considerando 

o final do século XVI e os séculos XVII, XVIII e XIX, cujas características e 

exemplos, seguem: 

 Final do século XVI: fase na qual se usava o uso de letras para 

representar quantidades variáveis e que apareceu como uma novidade 

matemática. François Viète (1540-1603) estabeleceu como prática o uso de 

vogais para representarem quantidades desconhecidas e consoantes para a 

representação dos parâmetros, o que Youschkevitch (1976) considerou como a 

Nova Álgebra. Segundo Eves (2004, p. 309): 

 
Antes de Viète era comum se usarem letras ou símbolos diferentes 
para as várias potências de uma quantidade. Viète usava a mesma 
letra, adequadamente qualificada; assim, o que hoje se indica por ele 
expressava por A, Aquadratum, A cubum; mais tarde alguns 
escritores abreviaram essa noção para A, Aq, Ac. 

 
A notação de Viète possibilitou, pela primeira vez, a representação de 

uma equação algébrica e de expressões envolvendo números desconhecidos, 

por meio de símbolos algébricos.  

A convenção moderna de se usar as primeiras letras do alfabeto para 

representar constantes e as últimas letras para representar as incógnitas foi 

introduzida por René Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês 

que propôs a utilização de um sistema de eixos para localizar pontos e 

representar graficamente as equações.  

Embora, via senso comum, a Descartes seja atribuída a 

responsabilidade pela construção do sistema de coordenadas apresentado na 

figura 6 (Plano Cartesiano como é conhecido), que é considerado importante 

elemento da Geometria Analítica (GA), destacamos que, como informa Eves 

(2004), Pierre de Fermat (1601-1665) muito contribuiu para o desenvolvimento 

dessa área. Em artigos publicados postumamente, foram apresentadas 

equação geral da reta e da circunferência, além de informações sobre elipses, 

hipérboles e parábolas, atribuídos a Fermat. Além disso, ele também 

desenvolveu trabalhos sobre tangentes e quadraturas, definindo, por meio 

delas, muitas curvas analiticamente. De acordo com Eves (2004, p. 389), “onde 

Descartes partia de um lugar geométrico e então encontrava sua equação, 
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Fermat partia da equação e então estudava o lugar correspondente”. 

Destacamos Oresme como um dos precursores do uso de coordenadas para 

localizar pontos, uma antecipação dessa GA. Em seu La Géométrie(1637), 

Descartes, divulgou suas contribuições à GA revelando avanços reais em 

relação à geometria algébrica dos Gregos, que também pode ser vista como 

ideias iniciais da GA. 

Figura 6 - Imagem representando a Geometria Analítica de Descartes 

 

Fonte: Site Momentos Estelares de la Ciencia
12

 

Eves (2004, p. 382) considera a GA um “poderoso método de enfrentar 

problemas geométricos” cuja essência “reside na transferência de uma 

investigação geométrica para uma investigação algébrica correspondente” 

(EVES, 2004, p. 383).  

Descartes, trabalhando sobre métodos geométricos mais gerais que os 

de Viète, exibiu ferramentas algébricas inovadoras. Seu objetivo era o mesmo 

de Viète, resolver problemas de construção. Porém seu método de representar 

algebricamente problemas geométricos que envolviam equações de qualquer 

grau ou equações indeterminadas foi a revolução da Geometria do século XVII.  

 Século XVII: para esse período, dois personagens merecem 

destaque: Newton (1642-1727) e Leibniz (1646-1716), ambos com seus 

trabalhos envolvendo variações, contribuindo para o avanço quanto à Análise 

Matemática e, consequentemente, quanto ao estudo das funções. Newton em 

seu trabalho publicado em 1736, sob o título Method of fluxions, usa o termo 

fluente e fluxo do fluente, o que hoje se chama de variável dependente e 

independente. Segundo Eves (2004, p. 439): 

 

                                                 
12

Disponível em: 
http://momentosestelaresdelaciencia.blogspot.com.br/2013/01/descartes.html. Acesso em: 10 
dez. 2016. 

http://momentosestelaresdelaciencia.blogspot.com.br/2013/01/descartes.html
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Para Newton, nesse trabalho, uma curva era gerada pelo movimento 
contínuo de um ponto. Feita essa suposição, a abscissa e a ordenada 
de um ponto gerador passam a ser, em geral, quantidades variáveis. 
A uma quantidade variável ele dava o nome de fluente (uma 
quantidade que flui) e a sua taxa de variação dava o nome de fluxo 
do fluente. Se um fluente como a ordenada do ponto gerador, era 
indicada por, então o fluxo desse fluente era denotado por  ̇. 

 
Apesar de Newton não ter usado o termo Função em seus trabalhos ele 

já considerava a existência de uma relação entre variável dependente (fluente) 

e independente (fluxo do fluente). Os conceitos mecânicos e cinemáticos 

usados por ele para expressar as variáveis, na linguagem atual, seria o mesmo 

que considerá-las em função do tempo.  

Foi Leibniz (1646-1716) quem primeiro usou o termo Função, em 1673, 

para designar, em termos muito gerais, um segmento de reta (corda, abscissa, 

ordenada, etc) cujo comprimento depende da posição que ocupa certo ponto 

sobre uma curva dada.  

 Século XVIII: durante esse século um nome que muito aparece 

quando se estuda sobre o desenvolvimento da Matemática, em especial, sobre 

o avanço quanto ao conceito de Função é Leonhard Euler (1707 – 1783), cuja 

característica mais marcante de seus estudos inclui a criação e o uso de uma 

simbologia que é aceita e utilizada até os dias atuais, é o caso da notação    

para logaritmo de x e, aquela que mais se destaca, a representação f(x) para 

função de x que, segundo Boyer e Merzbach (2012) são designações 

estabelecidas por Euler. Sobre isso, Boyer e Merzbach (2012, p. 304) dizem 

que “em quase tudo, Euler, o construtor de notação mais bem-sucedido em 

todos os tempos, escrevia na linguagem e notação que usamos hoje”.  

 Século XIX: a definição geral de Função, por volta da metade do 

século XIX, possibilitou outros caminhos no desenvolvimento da teoria das 

funções. Contudo, de maneira bem geral, a definição desenvolvida nessa 

época é muito comum àquela que é utilizada ainda hoje: 

 
Uma Função da variável  ,       , é uma relação entre pares de 

elementos de dois conjuntos numéricos   e  , em que cada elemento 
do primeiro conjunto   se interliga com um elemento  , e somente um 

  do segundo conjunto  , segundo uma regra definida 
(YOUSCHKEVITHC, 1976, p. 39). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1707
https://pt.wikipedia.org/wiki/1783
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Vale lembrar que a regra sugerida na definição anterior pode se 

apresentar de maneira verbal, por meio de uma tabela de valores, com uma 

expressão analítica, por um gráfico, entre outras formas.  

Aqui se unem as diferentes formas de representação que nos períodos 

anteriores eram vistas de maneira isolada. 

A partir dos argumentos de Youschkevitch (1976), percebe-se que o 

conceito de funcionalidade sofreu alterações com o decorrer do tempo. 

Conhecer tais alterações implica perceber o quão dinâmico é o conhecimento 

matemático e ainda que se trata de uma área inacabada. Dessa forma, a 

evolução do conceito de dependência funcional é utilizada nesse trabalho como 

elemento que nos proporciona um panorama global desse dinamismo da 

Matemática, característica essa que torna clara a importância da aplicação que 

atividades que considerem a contextualização como recurso didático a ser 

aplicado em sala de aula, visando favorecer a aprendizagem do aluno. Nessa 

perspectiva a utilização da HM aparece como metodologia capaz de contribuir 

para o ensino da Matemática, como recomendam os documentos oficiais 

(BRASIL 2000, BRASIL 2015) e os autores referentes ao tema neste trabalho. 

Levando em conta as abordagens de Youschkevitch (1976), delineamos, 

de modo mais detalhado, na seção seguinte, a história do conceito de Função, 

considerando os três períodos históricos sugeridos por ele: Antiguidade, Idade 

Média e Idade Moderna. 

 

2.2 A HISTÓRIA DO CONCEITO DE FUNÇÃO A PARTIR DOS PERÍODOS: 

ANTIGUIDADE, IDADE MÉDIA E IDADE MODERNA 

 

Partindo do fato que, hoje em dia, as principais ideias que vem a nossa 

mente quando pensamos em Função são, respectivamente, sua representação 

gráfica e sua expressão analítica, cabe aqui considerar que a ideia de 

funcionalidade não é recente ainda, como cita Ponte (1992, p. 01), que o 

conceito de Função é “um dos mais importantes em toda a Matemática”. Além 

disso, frisamos que, embora as representações algébricas e gráficas sejam 

muito costumeiramente utilizadas, não são as únicas formas de se representar 

uma Função. Tal fato é perceptível, sobretudo, quando se estuda a história do 

conceito de funcionalidade. Diante desse fato, apresentamos, então, 
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características da interpretação dessa noção por parte de alguns povos ao 

longo dos tempos, seguindo a sugestão de Youschkevitch (1976), usada 

também por Vázquez, Rey e Boubée (2008), e que colocam a divisão nos 

períodos da Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, como didaticamente 

pertinente para se conhecer/entender o conceito de Função e seu percurso 

histórico. 

 

2.2.1 Antiguidade 

 

Como argumenta Youschkevitch (1976), a noção de funcionalidade 

existe desde a Antiguidade, tendo se aperfeiçoado com o passar do tempo.  

Vázquez, Rey e Boubée (2008) chamam de Matemática Antiga ou pré-

helênica aquela desenvolvida por civilizações antigas do Egito, Mesopotâmia, 

China e Índia. Para Vázquez, Rey e Boubée (2008), foi na Antiguidade que 

começaram a se desenvolver algumas manifestações implícitas relativas à 

noção de Função, embora não houvesse o conhecimento quanto à ideia 

abstrata de variável, e as quantidades eram descritas verbalmente ou por meio 

de gráficos. 

O mapa que aparece na figura 7 mostra em destaque a localização 

geográfica dos países que compunham as civilizações antigas: Roma, Grécia, 

Egito, Mesopotâmia, China e Índia. 

Figura 7- Mapa mostrando as primeiras civilizações da antiguidade 

 

Fonte: Blog História Presente
13

 

                                                 
13

 Disponível em: http://ahistoriapresente.blogspot.com.br/p/mapa-com-as-principais-
civilizacoes-da.html. Acesso em: 10 dez. 2016. 

http://ahistoriapresente.blogspot.com.br/p/mapa-com-as-principais-civilizacoes-da.html
http://ahistoriapresente.blogspot.com.br/p/mapa-com-as-principais-civilizacoes-da.html
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Função era entendida como “correspondência entre conjuntos dados de 

objetos e uma sequência de números para contar” (VÁZQUEZ; REY; BOUBÉE 

(2008, p. 142) usada quando, por exemplo, como posto, tinha-se o interesse 

em controlar a quantidade de animais do rebanho. Em situações como essa, o 

homem associava a cada animal uma única marcação em pedra ou em barro, 

um nó em corda ou ainda uma dobra no dedo. Eves (2004) destaca que essas 

ações revelam registros simples realizados em processos de contagem, onde o 

homem já empregava a noção de correspondência biunívoca, que entendemos 

hoje como elemento indispensável para a formação de uma Função a partir da 

correspondência entre elementos de conjuntos. Por isso, Vázquez, Rey e 

Boubée (2008, p. 142) dizem ainda que “a noção de Função tem suas raízes 

no desenvolvimento do conceito de número”.  

Também concordando com tais informações, Roque (2012) afirma que 

esse exemplo de controle do rebanho é o mais frequente quando se trata 

desse assunto e ainda que há ligação entre a história dos números e a 

necessidade de contagem, especialmente, em se tratando de problemas 

referentes a fatos ligados à subsistência do homem da Antiguidade. Roque 

(2012, p. 35) destaca ainda que: 

 

O surgimento da escrita e o da Matemática nessa região está 
intimamente relacionado às primeiras formas de escrita decorrem da 
necessidade de se registrar quantidades, não apenas de rebanhos, 
mas também de insumos relacionados à sobrevivência e, sobretudo, 
à organização da sociedade. 

 
Na citação em destaque, Roque (2012) se refere ao povo 

Mesopotâmico, de onde julga terem vindo as primeiras iniciativas de registros 

de escrita. 

Quando as correspondências entre quantidades, realizadas para 

processos de contagem, são “registradas materialmente através de entalhes 

em ossos, madeiras, pedras, etc., surgem as denominadas talhas numéricas” 

(ALMEIDA, 2015, p. 4). Para Almeida (2015), o uso desses materiais pelos 

povos primitivos assumiam algumas finalidades, como: registro de transações, 

obrigações ou períodos de tempo, calendários, repartição de bens, dentre 

outras. Dessa forma, o estudo a respeito desses registros é importante por 
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funcionarem como documentos rudimentares do emprego do conceito de 

número. Almeida (2015, p. 04) cita que: 

 
[...] Provavelmente antes mesmo do surgimento da associação com 
nomes de números, evidenciando assim a mais antiga concepção 
simbólica de quantidade. Seu estudo é relevante porque constituem 
importantes indícios de quando o homem começou a se preocupar 
com números, com a avaliação de quantidades. Constituem 
praticamente as únicas pistas materiais, os únicos vestígios 
arqueológicos sobreviventes que registram essas preocupações. 

 
A figura 8 mostra a talha numérica que recebeu maior atenção do mundo 

acadêmico, segundo Almeida (2015), o Osso de Ishango, descoberta por Jean 

de Heinzelin de Braucourt em 1950, na área de Ishango, perto do Lago 

Edwards, no antigo Congo Belga. 

O Osso de Ishango apresenta três filas com marcações. Galvão (2014, 

p. 02) descreve os registros da seguinte maneira:  

 
- As somas das quantidades das marcas da segunda e terceira filas 
são iguais a 60;  
- as marcas da primeira fila representam 10 + 1, 20 + 1 20 – 1, 10 –9 ;  
- 11, 13, 17 e 19 são números primos;  
- os grupos próximos na primeira fila estão relacionados por 
duplicação (3 e 6, 4 e 8, 5 e 10 ). 

 

Figura 8 - Osso Ishango usado para se fazer contas 

 

Fonte: Site do IME da USP (texto produzido por professora)
14

 

A arqueóloga Denise Schmandt-Besserat (apud Roque, 2012) 

apresentou, em sua tese, que existiam outros dispositivos de contagem das 

                                                 
14

Disponível em: https://www.ime.usp.br/~dpdias/2014/MAT1514%20-
%20SistemasNumeracao(Texto%20MariaElisa).pdf. Acesso em: 10 dez. 2016. 
 

https://www.ime.usp.br/~dpdias/2014/MAT1514%20-%20SistemasNumeracao(Texto%20MariaElisa).pdf
https://www.ime.usp.br/~dpdias/2014/MAT1514%20-%20SistemasNumeracao(Texto%20MariaElisa).pdf
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quais se originou a escrita. Trata-se da utilização de tokens, pequenos objetos 

que eram feitos de argila e tinham diversos formatos como, cones, discos, 

cilindros, esferas, cada uma das quais representavam um item. Segundo 

Stewart (2014, p. 13), “pequenas esferas de argila representavam volumes de 

grãos, cilindros significavam animais, os que tinham formato de ovo referiam-se 

a jarros de óleo. Os tokens mais antigos datam de 8000 a.C. e foram de uso 

comum durante 5 mil anos”.  

Figura 9 - Tokens 

 

Fonte: Roque (2012, p. 41) 

Eles eram guardados em invólucros, semelhantes a uma bola vazada, 

para fins de controles de modo geral, de maneira tal que suas formas eram 

impressas nas superfícies dos invólucros. Desse modo, de acordo com Roque 

(2012, p. 41) “o número de unidades de um produto era expresso pelo número 

correspondente de marcas na superfície. Uma bola contendo sete ovoides, por 

exemplo, possuía sete marcas ovais [...] produzidas por meio da pressão dos 

tokens na argila ainda molhada”.  

Figura 10 - Invólucros 

 

Fonte: Roque (2012, p. 42) 

Esse processo nos sinaliza uma forma de relacionar quantidades a 

objetos concretos, onde havia importância o formato de cada token e, como 

consequência, o formato das marcas que ficavam nos invólucros. 
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Posteriormente, a percepção de que era dispensável a preocupação com o 

formato dos registros, possibilitou o surgimento de outros métodos, em 

princípio, o transporte dessas marcações para os tabletes de argila. 

Figura 11 – Tabletes de argila 

 

Fonte: Roque (2012, p. 43) 

Eves (2004) considera que talvez a mais notável das tábulas babilônicas 

já analisadas faz parte da coleção G. A. Plimpton da Universidade de 

Colúmbia, a Plimpton 322, que aparece na figura seguinte e que é datada do 

período Babilônico Antigo, ou seja, entre 1900 e 1600 anos antes de Cristo. 

Figura 12 - Tábula Babilônica Plimpton 322 

   

Fonte: Site Cuneiform Digital Library Initiative (cdli)
15

 

                                                 
15

 Disponível em: http://cdli.ucla.edu/dl/photo/P254790.jpg. Acesso em: 10 dez. 2016. 
Disponível em: http://cdli.ucla.edu/collections/columbia/columbia.html. Acesso em: 10 dez. 
2016. 

http://cdli.ucla.edu/dl/photo/P254790.jpg
http://cdli.ucla.edu/collections/columbia/columbia.html
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A relação funcional também pode ser vista em algumas ações dos povos 

babilônicos, quando, em suas tabelas de argila, segundo Sá, Souza e Silva 

(2003, p. 03), “para cada valor na primeira coluna existia um número na 

segunda, que era o resultado da multiplicação do número da primeira por uma 

constante”.  

Figura 13 – Tábula Plimpton 322 apresentada por Eves (2004) 

  

Fonte: Eves (2004, p. 64 - 65) 

Sobre esse assunto, Vázquez, Rey e Boubée (2008, p. 142) dizem que: 

 
As quatro operações aritméticas elementares são funções de duas 
variáveis. Nas tábulas numéricas babilônicas (2000 a. C. – 500 a. C.) 
se apresentavam os resultados de multiplicações e divisões, de 
quadrados, cubos e raízes quadradas e cúbicas. 

 
Na mesma direção, Ponte (1992, p. 01), em sua discussão sobre a 

história desse conceito, afirma que “casos particulares de funções são 

encontrados em épocas antigas”, como por exemplo, “a correspondência entre 

um conjunto de objetos dados e uma sequência de números, as quatro 

operações fundamentais e as tabelas babilônicas de quadrados, raízes 

quadradas, cubos e raízes cúbicas”, que aparecem, por exemplo, na tábula 

Plimptom 322, onde são associados, por meio de operações fundamentais, 

pares de números primos a ternos pitagóricos. 

Logo, as tábuas babilônicas de quadrados, cubos e raízes quadradas já 

remetiam a correspondência funcional.  Para Eves (2004, p. 63): “os babilônios 

eram infatigáveis construtores de tábuas, calculistas extremamente hábeis e 

certamente mais fortes em Álgebra16 do que em Geometria”.  

                                                 
16

Destacamos que a Álgebra tratada nessa afirmação é a retórica. 
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A Plimpton 322 associa a cada par de números primos entre si valores 

que formam ternos pitagóricos (ternos de números inteiros que correspondem 

às medidas dos lados de triângulos retângulos), obtidos a partir de operações 

matemáticas fundamentais. Para Eves (2004, p. 64), “um dos grandes feitos 

matemáticos dos gregos, posterior muitos séculos à tábula Plimpton 322, foi 

mostrar que todos os ternos Pitagóricos primitivos (a, b, c) são dados 

parametricamente por:                         ”. Como síntese de 

tais informações, Eves (2004) apresenta a tabela numérica seguinte: 

Tabela 1 – Prováveis números disponíveis na Plimpton 322 

          

120 119 169 12 5 
3456 3367 4825 64 27 
4800 4601 6649 75 32 

13500 12709 18541 125 54 
72 65 97 9 4 

360 319 481 20 9 
2700 2291 3541 54 25 
960 799 1249 32 15 
600 481 769 25 12 
6480 4961 8161 81 40 
60 45 75 2 1 

2400 1679 2929 48 25 
240 161 289 15 8 
2700 1771 3229 50 27 
90 56 106 9 5 

Fonte: Boyer (2004, p. 65) 

De acordo com Eves (2004, p. 64), os números dispostos na primeira, 

segunda e terceira colunas desta tabela são ternos pitagóricos e os parâmetros 

  e   “são primos entre si, um é par o outro é ímpar e    ”. As relações 

paramétricas citadas anteriormente e os dados dessa tabela comprovam a 

relação de dependência entre as medidas dos lados dos triângulos retângulos, 

de modo que é possível determinar um dos catetos por meio do conhecimento 

do outro e da hipotenusa de um mesmo triângulo. Dessa forma, destacamos 

que a relação de dependência entre quantidades já era de conhecimento dos 

povos antigos e a Plimpton 322 nos comprova que as tábuas feitas e usadas 

pelos babilônios consideram apenas casos específicos, ou seja, não há 

formulações genéricas.  

Para a Matemática Grega, as tabelas astronômicas também foram úteis. 

Os gregos compilaram as tabelas de cordas de círculos onde “para cada 

círculo de raio determinado, essas tabelas davam a longitude das cordas em 
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função do ângulo central correspondente [...] eram similares às modernas 

tabelas de seno e cosseno, e marcaram o início da Trigonometria” (VÁZQUEZ; 

REY; BOUBÉE, 2008, p. 143).   

Cury e Ribeiro (2015), ao iniciar suas discussões sobre o caminho 

histórico que o conceito de Função percorreu no passar da história, dizem que 

a definição que hoje nos deparamos em livros didáticos data do século XIX, 

mas que sua representação por meio de tabelas/gráficos, embora o termo 

Função ainda não houvesse aparecido, já era utilizado em épocas mais 

antigas, com os babilônios.  

As tabelas babilônicas e egípcias já tratavam da ideia de funcionalidade, 

em especial, por sua característica de registrar correspondência entre 

quantidades, representação aritmética do conceito, que é pouco comum. 

Tais representações funcionaram como base para os conhecimentos referentes 

à Astronomia. Segundo Cury e Ribeiro (2015), noções de Função já eram 

consideradas, mesmo que de modo implícito, desde a época pré-helênica, por 

egípcios, mesopotâmicos, chineses e indianos. Ponte (1992) e Vázquez, Rey e 

Boubée (2008) citam como exemplos as correspondências entre conjuntos de 

objetos e números envolvidos nos processos de contagem; as quatro 

operações aritméticas; as tábuas babilônicas, apresentando operações de 

multiplicações, divisões, quadrados, cubos e raízes; a soma dos números 

pitagóricos; o uso de regra de três simples e composta como casos onde povos 

antigos usam a ideia de relações entre quantidades. 

De acordo com Cury e Ribeiro (2015, p. 45), os conhecimentos 

algébricos dos babilônios e dos egípcios advinham fortemente de situações de 

natureza prática de modo que a utilização das equações tinha um caráter 

mais intuitivo quando eles “igualavam duas quantidades com a finalidade de 

encontrar o valor da quantidade desconhecida”. Tratavam por resolver casos 

particulares, sem o intuito de generalizações e, na maior parte das vezes, 

aplicando ideias aritméticas. De forma similar ao que acontecia com o uso 

das equações, as funções apareciam, como ideias ainda implícitas, para 

solucionar problemas práticos. Para esses povos, o significado de Função é o 

de relação. 

Para os gregos, o uso das equações estava mais associado à busca 

pela solução de problemas que abordavam elementos geométricos, de forma 
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dedutiva e utilizando manipulações geométricas. Cury e Ribeiro (2015) 

argumentam que, embora utilizar-se de elementos geométricos seja uma 

característica que diferencie a álgebra dos gregos à dos babilônios, uma 

semelhança ainda persiste: o fato de ainda não haver o interesse por 

generalizações, de modo que gregos e babilônios solucionavam equações 

particulares. Para os gregos, a noção de função estava associada à ideia de 

funcionalidade e aparecia de forma implícita em momentos de busca pela 

solução de problemas que envolvem casos particulares de interdependência 

entre quantidades físicas. 

Conforme Cury e Ribeiro (2015, p. 46) apresentam que, os árabes e os 

hindus “trabalhavam tanto com equações originárias de problemas de ordem 

prática, como com situações que recaíam em interpretações e manipulações 

geométricas”. Contudo, a característica marcante para esses povos é a 

natureza mais algébrica e generalista.  

Em O Almagesto, Ptolomeu (90 d.C. – 168 d.C.) “utilizou tabelas 

envolvendo a função da corda do arco x, ou crd x, mas sem fazer referência a 

palavra função” (SÁ; SOUZA; SILVA, 2003, p. 03). Entretanto, a ideia de 

variável não havia na antiguidade, mas foi inserida no conceito de Função em 

épocas posteriores, Idade Média e Idade Moderna, de modo a se alcançar o 

que hoje é elemento imprescindível a tal conceito: a ideia de “grandezas que 

variam de modo correlato”, como julga Roque (2012, p. 371). 

Cury e Ribeiro (2015) também destacam que em OAlmagesto as 

tabelas trigonométricas já pareciam descrever percepções da noção de 

Função, assim como as tabelas de cordas usadas por Hiparco (190 a.C. - 120 

a.C.). 

Figura 14 – O Almagesto 

 
Fonte: Site Astronomia no Zênite

17
 

                                                 
17

Disponível em: http://www.zenite.nu/historia-das-constelacoes-ocidentais/. Acesso em: 10 
dez. 2016. 

http://www.zenite.nu/historia-das-constelacoes-ocidentais/
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Figura 15 – Ptolomeu 

 
Fonte: Site Unilasalle Canoas/RS

18
 

Cabe aqui destacar que, embora os gregos tivessem percebido em seus 

estudos noções de Função, havia um elemento que impossibilitava o 

desenvolvimento pleno da ideia de funcionalidade: a falta de simbolismo. 

Sá, Souza e Silva (2003) citam que os babilônios utilizavam tabelas 

construídas de argila em que havia a demonstração de relações entre 

quantidades numéricas. Segundo Vázquez, Rey e Boubée (2008, p. 143), as 

tábulas astronômicas abordavam implicitamente o conceito de Função ao 

apresentarem “observações diretas de fenômenos associados a 

representações aritméticas”, ou seja, elas continham informações quanto “aos 

períodos de visibilidade de um planeta e a distância angular entre este 

planeta e o sol”.  Esses comentários confirmam nosso entendimento de que um 

dos principais objetos de estudo dos babilônios, às quais a ideia de 

funcionalidade estava envolvida, era a Astronomia.  

Para Sá, Souza e Silva (2003), os egípcios produziam tabelas, quase 

sempre, em papiros, e utilizavam para representar resultados de investigações 

empíricas. Para os árabes, de acordo com Sá, Souza e Silva (2003), a 

representação algébrica dos intervalos na teoria musical é marca registrada 

antes mesmo do século X, de modo que a harmonia musical era 

representada por uma Função.  

Sem o simbolismo e sem o reconhecimento quanto ao conceito de 

Função, os gregos, de acordo com Vázquez, Rey e Boubée (2008), usavam a 

ideia de modo implícito, contudo, já calculavam áreas, volumes, longitudes, 

centro de gravidade e tabelas de senos similares às que utilizamos hoje. 

                                                 
18

Disponível em: 
http://www.labin.unilasalle.edu.br/infoedu/siteinfoedu1_03/turmasv_site/turma2_03/sites/site_viv
iane/textos/8.htm. Acesso em: 10 dez. 2016. 

http://www.labin.unilasalle.edu.br/infoedu/siteinfoedu1_03/turmasv_site/turma2_03/sites/site_viviane/textos/8.htm
http://www.labin.unilasalle.edu.br/infoedu/siteinfoedu1_03/turmasv_site/turma2_03/sites/site_viviane/textos/8.htm
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Como posto, os gregos têm seus estudos referentes à noção de 

funcionalidade, ligados, principalmente, à área da Astronomia. De acordo com 

Youschkevitch (1976, p. 40): 

 
Durante a época Alexandrina, astrônomos desenvolveram uma 
completa trigonometria de cordas correspondentes a circunferências 
de raios fixos e, usando teoremas de geometria e regras de 
interpolação, calcularam tabelas de cordas atualmente equivalentes 
às tabelas de senos [...] A mais antiga tabela de cordas existente é 
encontrada em O Almagesto de Ptolomeu, nas quais numerosas 
tabelas astronômicas de outras quantidades, equivalentes a funções 
racionais e, também, funções irracionais mais simples de seno. 

   
A citação mencionada nos possibilita concluir que as tabelas de cordas 

foram as precursoras das tabelas de senos usadas nos dias atuais. Dessa 

forma, vemos que os estudos realizados pelos gregos referentes à Astronomia, 

nos tempos antigos, já indicavam a presença da ideia de Função haja vista que 

a relação entre quantidades aparecia com frequência. 

Figura 16 – Parte de uma tabela de Cordas do Almagesto 

 
Fonte – Ptolemy’s Almagest (1998, p. 57) 

A figura 16 mostra uma das tabelas de cordas que aparecem em O 

Almagesto de Ptolomeu. Tais tabelas apresentam as relações numéricas entre 

a medida de cada arco de uma circunferência e a corda (crd) a que ele está 

associado. Essa ideia remete ao conceito de Função quando trata da 

interdependência entre quantidades.  

Segundo Vázquez, Rey e Boubée (2008), no período entre 500 a.C. e 

500 d.C. aparecem problemas envolvendo relações entre quantidades, mas 

que abordam informações geométricas como, por exemplo: a quadratura do 
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círculo e a duplicação do cubo, situações clássicas da época tratadas por 

Anaxágoras (500 a. C. – 428 a. C.), Menecmo (380 a.C. – 320 a.C.), Apolonio 

(262 a. C. – 190 a. C.), Arquimedes (287 a. C. – 212 a. C.), Pappus (290 a. C. – 

350 a. C.) e outros.  

Segundo Eves (2004, p. 61), antes mesmo de 2000 a. C. “a aritmética 

babilônica já havia evoluído para álgebra retórica bem desenvolvida”. As 

equações quadráticas já eram resolvidas por eles tanto por meio de 

substituição em uma fórmula quanto pelo método de completar os quadrados. 

De acordo com Eves (2004), algumas cúbicas e algumas biquadradas também 

já apareciam.  

Com essas informações percebe-se que os babilônios desenvolveram 

estudos quanto a alguns casos particulares de dependência entre quantidades. 

Eves (2004) diz que, por meio de tabelas, cálculos de quadrados e 

cubos de inteiros de 1 a 30 já haviam sido realizados por esses povos, além de 

valores de       neste mesmo intervalo. Também, segundo Eves (2004), por 

volta de 1600 a. C., algumas tábulas da coleção da Universidade Yale (Yale 

Babilonian Collection)19 constatam centenas de problemas que envolvem 

equações simultâneas que recaem em equações biquadradas, sem solução.  

Em suma, a contribuição da Antiguidade para o conceito de Função é 

marcada pelos povos Babilônios, Gregos, Egípcios, Árabes e Hindus, que 

produziram documentos como tabelas de argilas para registros numéricos e 

cálculos aritméticos, como por exemplo, as tabelas astronômicas e as tabelas 

de cordas. Nessa época, estudiosos como Ptolomeu e Pitágoras muito 

contribuíram para o avanço do conceito de Função. Das características de 

Função na Antiguidade, destacamos a informação de que os povos antigos, em 

geral, buscavam solucionar problemas de caráter mais prático, cuja análise 

sempre recorria a casos particulares onde a busca por generalizações não 

era de seu interesse. A noção de Função era ligada à correspondência entre 

quantidades que, costumeiramente, eram representadas em sua forma 

aritmética. A ideia de funcionalidade também aparecia nas observações de 

fenômenos como estudo dos movimentos do sol, da lua e dos planetas. Nos 

                                                 
19

Vasta coleção de material da Babilônia antiga, da Universidade Yale. Compreende mais de 
45000 itens, incluindo tabelas cuneiformes e outros artefatos, como também uma completa 
biblioteca de referência. Disponível em: http://nelc.yale.edu/babylonian-collection. Acesso em: 
10 dez. 2016. 

http://nelc.yale.edu/babylonian-collection
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tempos antigos surgiram os primeiros traços da álgebra quando foram 

percebidas relações de quadrados, cubos e raízes quadradas de números. 

Contudo, a ideia de Função não se resume apenas a essas 

características, apresentamos, na sequência, as contribuições da Idade Média. 

 

2.2.2 Idade Média 

 

A Idade Média é o período entre as caídas de Roma (476) e de 

Constantinopla (1453). Embora haja os que o consideram um tempo de poucos 

avanços das ciências, Vázquez, Rey e Boubée (2008), argumentam que os 

árabes, com a recuperação de muitas obras gregas nessa época, 

proporcionaram avanços significativos com relação à Aritmética que se 

tornaram base de um novo ramo da Matemática: a Álgebra. 

Figura 17 - Em destaque: Constantinopla e Roma 

 
Fonte: Blog Europa Medieval

20
 

A figura 17 apresenta a localização dos principais centros do Império 

Romano dividindo-o, geograficamente, em Império do Ocidente, cuja capital era 

Roma, e Império do Oriente em que a cidade de Constantinopla era a capital. 

Nesse período da história, as atenções eram voltadas aos fenômenos 

da natureza. Estudavam-se sobre calor, luz, cores, densidade, distância, 

velocidade, associando a quantidades dependentes e independentes, 

contudo, sem uma definição precisa. Para Vázquez, Rey e Boubée (2008, p. 

144), a evolução da ideia de Função ocorreu por meio do estudo do 

movimento, de tal modo que, “uma Função se definia por uma descrição 

                                                 
20

 Disponível em: http://europamedieval3052.blogspot.com.br/2011/01/1-el-imperio-
romano.html. Acesso em: 10 dez. 2016. 
 

http://europamedieval3052.blogspot.com.br/2011/01/1-el-imperio-romano.html
http://europamedieval3052.blogspot.com.br/2011/01/1-el-imperio-romano.html
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verbal de suas propriedades específicas ou mediante um gráfico, mas ainda 

não se usavam fórmulas”. 

Nicole de Oresme (1323-1382) é o primeiro personagem da Idade 

Média, cujo trabalho apresentava ideia de funcionalidade, citado por Sá, Souza 

e Silva (2003). Ponte (1992) associa Oresme à teoria geométrica de latitudes 

de formas, onde as ideias de independência e dependência de variáveis 

quantitativas aparecem (ver exemplos p. 47 e p. 48). De acordo com Cury e 

Ribeiro (2015), Oresme usou a relação de um objeto em movimento para a 

sugestão inicial de representação gráfica de funções, ou seja, como dizem 

Vázquez, Rey e Boubée (2008) a representação gráfico-geométrica de 

Oresme era usada para representar as propriedades de corpos em 

movimento. Em seu Tractarus de latitudinibus formarum (1361), Oresme usa 

imagens para representar funções que aparecem pela primeira vez. 

Figura 18 – Nicole de Oresme 

 

Fonte: Site Azquotes
21 

Na Idade Média, muita atenção se deu ao estudo dos fenômenos 

naturais. Calor, luz, cor, densidade, distância e velocidade média são 

exemplos de fenômenos sob as quais a ideia de variáveis dependentes e 

independentes foram desenvolvidas, de acordo com Vázquez, Rey e Boubée 

(2008), ou seja, a noção de funcionalidade estava associada à ideia de 

variação nessa época.  

Nesse contexto, Oresme, de acordo com Boyer e Merzbach (2012, p. 

188) representou graficamente a relação velocidade-tempo para um corpo 

em aceleração constante onde “ao longo de uma reta horizontal, ele marcou 

pontos representando instantes de tempo (ou longitudes) e para cada instante 

ele traçou perpendicularmente à reta de longitudes um segmento de reta 

                                                 
21

 Disponível em: http://www.azquotes.com/author/33087-Nicole_Oresme. Acesso em: 10 dez. 
2016. 

http://www.azquotes.com/author/33087-Nicole_Oresme
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(latitude) cujo comprimento representava a velocidade”. As extremidades 

desses segmentos delimitam uma reta que define um triângulo retângulo, caso 

em que o movimento uniformemente acelerado parte do repouso, como mostra 

a figura 17. Essas informações nos levam a perceber que as ideias de 

dependência funcional entre quantidades já apareciam nessa época e ainda 

que levavam em consideração um caráter de interesse por generalização. 

Figura 19 – Representação gráfica de funções, latitude das formas – Oresme 

 

Fonte: Boyer e Merzbach (2012, p. 188) 

Segundo Boyer e Merzbach (2012, p. 188), os termos latitude e 

longitude usados por Oresme equivalem às ordenadas e abscissas de hoje, 

ou seja, o seu trabalho já fazia uso de sistema de coordenadas e o seu gráfico 

era a representação de uma quantidade variável. Novidade para a época.  

Boyer e Merzbach (2012, p. 189), “a representação gráfica de funções, 

conhecida então como a latitude das formas, continuou a ser um tópico 

popular. [...]” 

Oresme, com sua representação gráfico-geométrica, dedicou-se a 

estudar as propriedades das variações dos objetos em sua “teoria geométrica 

das latitudes das formas”, (VÁZQUEZ; REY; BOUBÉE, 2008, p. 144). 

Representação de funções por meio de desenho acontece pela primeira vez na 

obra de Oresme Tractarus de latitudinibus formarum. De acordo com Ponte 

(1992), ideias gerais quanto às variáveis independentes e dependentes já 

pareciam estar presentes no trabalho de Oresme.  
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Figura 20 – Página do livro Tractarus de Latitudinibus Formarum de Oresme  

 

Fonte: Site Balística Externa
22

 

A figura 20 é parte de uma página da obra Tractarus de Latitudinibus 

Formarum23 de Oresme. Nesse livro aparecem alguns gráficos como 

representações de funções.  

Percebemos, então, algumas diferenças entre a noção de funcionalidade 

na Antiguidade e na Idade Média. Enquanto nos tempos antigos, a análise feita 

era muito mais aritmética e não havia preocupação com as generalizações, na 

Idade Média, já surgiram as primeiras representações geométricas de Função 

bem como algumas ideias de casos gerais.  

Vázquez, Rey e Boubée (2008) informam que representações no plano 

por meio de desenhos só haviam sido feitas de modo similar, até então, por 

geógrafos, contudo, sobre a esfera. Oresme manteve as expressões 

latitude e longitude que, mais tarde, receberam as denominações abscissa e 

ordenada. Em resumo, Oresme foi o responsável por atrelar ao movimento de 

corpos, que são ideias físicas, às representações geométricas. 

Para Boyer e Merzbach (2012, p. 187), na Idade Média, “os filósofos 

escolásticos vinham discutindo a quantificação das formas variáveis”, como por 

exemplo, a velocidade de um objeto em movimento que, nos dias atuais, a 

dependência entre essas grandezas é indiscutível, contudo, naquela época, 

sem o conhecimento do conceito exato de Função, muitas dúvidas existiam. 

                                                 
22

 Disponível em http://balisticaexterna.org/mru1.html. Acesso em: 10 dez. 2016.  
23

 Tratado sobre as Larguras das Formas. (tradução nossa) 

http://balisticaexterna.org/mru1.html
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Figura 21 - Páginas do livro Tractarus de Latitudinibus Formarum de Oresme 

 

Fonte: Site da Pinterest
24

 

A figura 21 mostra páginas do livro de Oresme Tractarus de Latitudinibus 

Formarum. Que marcam os estudos sobre Função na Idade Média, pois nela 

são percebidos alguns gráficos, considerados como os primeiros modelos de 

representações gráficas de funções. 

De modo geral, percebemos que a Idade Média contribui para o conceito 

de Função, principalmente com os trabalhos de Oresme, através de seus livros, 

em especial o Tractarus de latitudinibus formarum, antes mesmo do século 

XVI. Nessa época, as ideias ligadas à dependência entre quantidades 

apareciam com frequência nos estudos de fenômenos da natureza mesmo sem 

haver, ainda, uma definição formal de Função. O estudo dos movimentos 

contribuiu para o avanço dessa temática tendo em vista que era percebida 

certa busca por generalizações, que refletiu no surgimento das representações 

gráficas de Função, característica marcante da Idade Média. Os termos 

abscissa e ordenada que conhecemos hoje são equivalentes à latitude e 

longitude, expressões que muito apareceram nos trabalhos de Oresme.  

Mas, este marcos, unidos aos da Antiguidade, ainda compõem apenas 

parcialmente a ideia do conceito de Função. De fato, esta só se consolida com 

as contribuições seguintes que são advindas da Idade Moderna, conforme a 

próxima sessão. 

                                                 
24

 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/71846556530495205/. Acesso em: 10 dez. 2016 

https://br.pinterest.com/pin/71846556530495205/
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2.2.3 Idade Moderna 

 

Pelo que se sabe da História, a Idade Moderna teve seu início ao final do 

século XVI, período em que a ideia de Função estava absolutamente associada 

a uma expressão analítica. O poder da Álgebra, nessa época, era substancial 

para a resolução de situações de diversas áreas, no entanto, a novidade foi 

utilizá-la para solucionar problemas de construções geométricas. 

Como notou Youschkevitch (1976), a partir do início do século XVII o 

que prevaleciam eram as expressões analíticas, de fato, o simbolismo já 

utilizado por Euler (1707-1783) no século XVIII foi um passo significativo para o 

desenvolvimento do conceito de Função que é aplicado nos dias atuais.  

Cury e Ribeiro (2015), apresentando também elementos do conceito de 

Função no decorrer da história, mostram que Ponte (1992) defende que, no 

período Moderno houve o início do cálculo infinitesimal a partir do avanço do 

conhecimento sobre Função.    

Para Sá, Souza e Silva (2003) é com Galileu Galilei (1564-1642) que 

ocorrem as primeiras discussões quantitativas dos axiomas mensuráveis e, 

portanto, representáveis por fórmulas. Embora Galileu não tenha formalizado 

de maneira explícita a palavra Função, Sá, Souza e Silva (2003), citando 

Mendes (1994), informam que o estudo do movimento de Galileu deu origem 

ao conceito de Função ou de relação entre variáveis. 

Figura 22 – Galileu Galilei 

 

Fonte: Site Só História
25

 

François Viéte (1540-1603) e René Descartes (1596-1650) são tidos 

como os matemáticos que primeiro tiveram o insight de associar esses dois 

fortes ramos da Matemática: Álgebra e Geometria, um grande avanço das 

                                                 
25

Disponível em: http://www.sohistoria.com.br/biografias/galileu/. Acesso em: 10 dez. 2016. 

http://www.sohistoria.com.br/biografias/galileu/
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ciências. Viéte com o uso de parâmetros e variáveis, segundo Sá, Souza e 

Silva (2003) e Descartes com a representação de uma Função por meio de 

expressão analítica. 

Figura 23 – François Viéte e René Descartes 

      

Fonte: Sites Monografias.com e Só Filosofia
26

. 

Para Vázquez, Rey e Boubée (2008, p. 145), ocorre que: 

 
Descartes buscava liberar a geometria do excesso de figuras, mas 
também buscava dar sentido ao significado da álgebra por meio da 
geometria. Foi revolucionário ao estabelecer que uma curva se 
construa somente ao se oferecer uma equação algébrica. 

 
Vale lembrar que na antiguidade era necessário manusear régua e 

compasso para poder construir uma curva, portanto, as ideias de Descartes, de 

fato, foram inovadoras. 

Vázquez, Rey e Boubée (2008, p. 145-146, grifo nosso), também 

tratando de Descartes citam que: 

 
Descartes foi quem desenvolveu a ideia de introduzir uma função de 
forma analítica. Ele queria reduzir a solução de todos os problemas 
algébricos e de equações, em um procedimento padrão que lhe 
permitisse encontrar as raízes. Esse matemático foi o primeiro a 
esclarecer que uma equação em x e y é uma forma de mostrar uma 
dependência entre quantidades variáveis, de modo que os valores 
de uma delas pudessem ser calculados a partir dos correspondentes 
valores da outra variável. 

 
Para Ponte (1992, p. 02, grifo nosso) “a emergência da noção de 

Função como uma entidade matemática individualizada pode ser traçada 

com o início do cálculo infinitesimal”. Segundo esse mesmo autor, Descartes 

estabeleceu que a representação geométrica por meio de uma curva de uma 

equação de duas variáveis indica dependência entre variáveis quantitativas.  

                                                 
26

 Disponível em: http://www.monografias.com/trabajos89/algebra-renacimiento-contribuciones-
vieta-ferrrari/algebra-renacimiento-contribuciones-vieta-ferrrari.shtml. Acesso em: 10 dez. 2016. 
26

 Disponível em: http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=70. Acesso em: 10 dez. 
2016. 

http://www.monografias.com/trabajos89/algebra-renacimiento-contribuciones-vieta-ferrrari/algebra-renacimiento-contribuciones-vieta-ferrrari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/algebra-renacimiento-contribuciones-vieta-ferrrari/algebra-renacimiento-contribuciones-vieta-ferrrari.shtml
http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=70
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Para Vázquez, Rey e Boubée (2008), Pierre de Fermat (1601-1665) 

aplicou a análise de Viéte frente aos problemas de lugares geométricos e 

modernizou os princípios da Geometria Analítica.  

Figura 24 – Pierre de Fermat 

 

Fonte: Site da UFCG
27

 
 

Costumeiramente se atribui a Descartes a responsabilidade pelo 

desenvolvimento desse elemento revolucionário da Matemática embora Fermat 

tenha sido o pioneiro quanto a escrever sobre essa temática.  

Vázquez, Rey e Boubée (2008) informam que as produções de Fermat 

foram publicadas, de maneira póstuma, posteriormente às de Descartes. 

Segundo Sá, Souza e Silva (2003, p. 5), Descartes e Fermat “desenvolveram 

separadamente as bases teóricas da geometria analítica”. 

Considera-se que a ideia de Função usada nos dias atuais foi criação 

de Isaac Newton (1642-1727) e Gottfriend Wilhelm Leibniz (1646-1716) ao 

desenvolverem o Cálculo Diferencial e Integral que, embora não tivesse as 

funções como objeto de estudo, as taxas de variação de quantidades 

remetem a dependência entre grandezas.  

Figura 25 – Isaac Newton 

 

Fonte: Blog Edukavita
28
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 Disponível em: http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/PierrdeF.html. Acesso em: 10 dez. 
2016. 
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Figura 26 – Leibniz 

 

Fonte: Portal Sophia
29

 

De fato, o Cálculo Diferencial e Integral tem suas bases na Geometria 

Analítica. Para Vázquez, Rey e Boubée (2008, p. 146), trata-se de: “uma 

verdadeira revolução no pensamento matemático [...] uma das ferramentas 

mais potentes e nascimento de um novo paradigma científico: a natureza pode 

ser explicada a partir de equações diferenciais”. 

De acordo com Cury e Ribeiro (2015), Leibniz se encarregou de usar 

pela primeira vez o termo Função, em 1673, para representar “a 

dependência de quantidades geométricas tais como subtangentes e 

subnormais no desenho de uma curva” (PONTE, 1992, p. 02). Segundo 

Vázquez, Rey e Boubée (2008, p. 147), ele “usou essa palavra para se referir a 

qualquer quantidade que varia de um ponto a outro de uma curva”. 

Ponte (1992) informa ainda que Newton foi um dos primeiros 

matemáticos que mostrou que funções podem ser representadas através de 

séries infinitas de potências e que Leibniz foi o pioneiroem usar termos como 

constante, variável e parâmetro. Função, para Leibniz estava associada a 

representar dependência de variáveis quantitativas. 

Vemos, então, que no século XVII, Newton e Leibniz são personagens 

de muita importância. Newton, com seus trabalhos quanto aos infinitésimos, 

contribuiu com o avanço quanto ao conceito de Função, principalmente com 

suas descobertas em relação às séries de potências. Para Sá, Souza e Silva 

(2003) foi Newton quem introduziu o termo variável independente.  

Leibniz emprega o termo Função com sentido exclusivamente 

geométrico, crendo que tratava de “quantidades geométricas que dependiam 

                                                                                                                                               
28

 Disponível em: https://edukavita.blogspot.com.br/2015/06/biografia-de-isaac-newton-
considerado-o.html. Acesso em: 10 dez. 2016. 
29

 Disponível em: http://www.portalsophia.org/index.php/blog/116.html. Acesso em: 10 dez. 
2016. 
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de um ponto em uma curva”, conforme Sá, Souza e Silva (2003, p. 06) que 

também dizem que Jonhann Bernoulli (1718) definiu assim: “função de uma 

magnitude variável à quantidade composta de alguma forma por esta 

magnitude variável e por constantes”. 

No que diz respeito aos europeus, Cury e Ribeiro (2015) informam que 

as equações eram usadas com a finalidade de encontrar soluções gerais de 

onde eram tratadas em seu caráter estrutural. A variação funcional e a lei 

algébrica aparecem como objeto central da ideia de Função, desde os 

trabalhos de Descartes, Newton e Leibniz até o conceito formal apresentado 

pelo grupo Bourbaki (1934 – 1968). 

Com as informações apresentadas por Cury e Ribeiro (2015), fica 

perceptível que as equações foram, por um longo tempo, o objeto de 

investigação central em Álgebra, todavia, com diferentes formas de se 

concebê-las: 

Figura 27– Perfil conceitual de equação na Idade Moderna 

 

 

  Fonte: Elaborada pela autora 

Na figura 27 são apresentadas algumas categorias às quais estavam 

associadas o perfil conceitual de equação durante a Idade Moderna. Segundo 

Cury e Ribeiro (2015), o caráter pragmático diz respeito ao uso desse ente em 

situações práticas e cuja solução utilizava, predominantemente, elementos 

aritméticos. O caráter geométrico está associado a problemas cuja solução 

exigia elementos da geometria e o caráter estrutural está ligado ao uso de 

equações em situações problemas cuja aplicação de elementos algébricos 

favoreciam a sua resolução.  

Com relação às funções, cabe destacar o sentido das leis algébricas a 

elas associadas e seu conceito formal a partir de quando seu estudo ocorreu 

de forma efetiva. 

Leonhard Euler (1707-1783), que foi aluno de Jonhann Bernoulli, criou o 

símbolo      atribuindo um sentido analítico às funções, embora Sá, Souza e 

Silva (2003, p. 07) defendam que é de Euler a ideia de que “uma função não 

necessitava unicamente de uma expressão analítica”. Além disso, atribui-se a 

Euler a responsabilidade por diferenciar funções contínuas de 

Caráter 
pragmático 

Caráter 
geométrico 

Caráter 
estrutural 
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descontínuas, a partir da lei de formação de cada Função: “aquelas que 

fossem definidas por apenas uma expressão analítica seria classificada como 

contínua e caso essa lei mudasse em qualquer intervalo do domínio 

automaticamente se classificaria como descontínua ou mista” (SÁ; SOUZA; 

SILVA, 2003, p. 07). 

A definição de Função assumida por Euler, no século XVIII, tinha a ver 

com uma expressão analítica, que deixava espaço para se questionar a sua 

falta de precisão pois incluía apenas um subconjunto restrito de funções 

contínuas. 

Figura 28 - Euler e folha do seu livro Introductio in Analysin infinitorum 

     
Fonte: Site do IME da UNICAMP

30
 

Euler, considerado por Boyer e Merzbach (2012) o mais importante 

matemático suíço do século XVIII, sob influências e incentivos dos irmãos 

Bernoulli, veio a ser um matemático influente na Academia de S. Petersburgo. 

Já usava em quase todos os seus trabalhos a notação que é utilizada até hoje. 

Segundo estes mesmos autores, a designação   para logaritmo de x, o uso 

da letra ∑ para indicar somatório, e talvez a mais importante de todas, a 

representação f(x) para função de x, são notações de Euler. 

Para Boyer e Merzbach (2012), a partir de segunda metade do século 

XVIII, a ideia de Função tornou-se fundamental para o estudo da Análise 

Matemática, sejam as ideias ligadas às latitudes das formas na época 

medieval, a geometria analítica de Fermat e Descartes ou o cálculo de Newton 

e Leibniz. Euler, em seu Introductioin Analysin infinitorum (1748) define Função 

de uma quantidade variável como “qualquer expressão analítica formada 

daquela quantidade variável e de números ou quantidades constantes” 

(BOYER; MERZBACH, 2012, p. 305). 

                                                 
30

Disponível em: 
http://www.ime.unicamp.br/~calculo/ambientedeensino/modulos/history/euler/euler.html. Acesso 
em: 10 dez. 2016. 

http://www.ime.unicamp.br/~calculo/ambientedeensino/modulos/history/euler/euler.html
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Roque (2012) considera que foi com Euler que o cálculo foi visto 

como uma teoria das funções e a análise como uma ciência geral das 

variáveis e suas funções, tendo ele definido Função da seguinte maneira: 

“Uma função de uma quantidade variável é uma expressão analítica 

composta de um modo qualquer dessa quantidade e de números, ou de 

quantidades constantes” (EULER, 1748, apud ROQUE, 2012, p. 374). 

Embora existam os que considerem que o termo composta, que aparece 

nessa definição, deixe um sentido um tanto quanto ambíguo, tal conceito 

possibilita pensar em Função com um significado próprio, independente das 

considerações geométricas. Ou seja, a formalidade da ideia de Função, para 

Euler, tem de fato um caráter de simbologia forte em que o analítico exerce um 

papel significativo na interpretação de dependência funcional. A partir das 

definições de Euler o conceito de Função se tornou o centro da Análise. 

Figura 29 – Marcas do simbolismo de Euler 

 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

Ponte (1992) julga que o avanço das representações de curvas de forma 

algébrica fez surgir ainda mais forte a necessidade de um termo para indicar a 

dependência de quantidades. Contudo a expressão Função, até 1716, não 

aparecia no vocabulário da Matemática, somente dois anos depois, Jean 

Bernoulli (1667-1748), fez uma publicação para divulgar esse conceito: “função 

de uma variável é uma quantidade que é composta de alguma maneira de 

variáveis ou constantes” (PONTE, 1992, p. 02). Euler, aluno de Bernoulli, em 

seguida, acrescentou à definição divulgada sua ideia de “expressão analítica” 

ao invés de “quantidade” (PONTE, 1992, p. 02). 

Euler se deparou com o problema de que “se toda função corresponde a 

uma curva, também toda linha curva deveria ser representada por uma função” 

(VÁZQUEZ; REY; BOUBÉE, 2008, p. 148). Ele foi o responsável por distinguir 

duas classes de funções: as contínuas e as descontínuas, de tal modo 

que, à época se definiam: 

 

 Notações para uma função:     

 Para a base do logaritmo natural:ℯ 

 Para a raiz quadrada de -1: 𝑖 

 Para a somatória: ∑  

 Para derivadas de graus elevados:𝑑   
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Uma função contínua é aquela que está representada por uma só 
equação, ainda quando o seu desenho conste de mais de um traço, 
como o caso da hipérbole. As descontínuas, por sua vez, são as 
curvas mecânicas. A dizer, são aquelas para que não há uma 
equação conhecida, ainda quando seu traço em papel seja seguido. 
(VÁZQUEZ; REY; BOUBÉE, 2008, p. 148). 

 
Esses novos conhecimentos ampliaram tanto o conceito quanto os 

tipos de funções existentes e essas novas possibilitaram a resolução de 

problemas de Física, por exemplo. Indo além da ideia de Função, Euler era 

capaz de considerar “como ente matemático o que até o momento era 

considerado como uma ferramenta para resolver problemas” (VÁZQUEZ; REY; 

BOUBÉE, 2008, p. 148). Nesse contexto, a interpretação é de uma Função 

como um objeto matemático. 

A importância do conceito de Função merece destaque de Ponte (1992) 

ao justificar que é ferramenta para problemas de variação ou qualquer outro 

que envolva variáveis e as relações entre elas. 

O Problema da Corda Vibrante (PCV) influenciou de maneira 

significativa, no século XVIII, a formulação do conceito de Função. Para Sá, 

Souza e Silva (2003, p. 07) o problema consistia em “determinar a função que 

iria reger o formato de uma corda elástica, com os pontos inicial e final fixos, 

num determinado tempo t”. O problema diz respeito a determinar a Função, em 

um instante t, que descreve o formato de uma corda elástica com os extremos 

fixos ao se deformar numa posição F e, em seguida, ser solta.  

Figura 30 – A Corda Vibrante 

 

Fonte: Rezende e Botelho (2010)
31

 

Controvérsias entre Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783), Euler e D. 

Bernoulli quanto a esse problema enriqueceram ainda mais o significado do 

conceito Função. De fato,  

 
[...] Se centrou ao redor do significado da palavra Função e versou 
sobre as funções que solucionaram este problema, sustentando os 
dois últimos autores que se deviam buscar soluções mais gerais. 

                                                 
31

Disponível em: 
http://www.uff.br/dalicenca/images/stories/caderno/volume6/UM_BREVE_HISTRICO_DO_CON
CEITO_DE_FUNO.pdf. Acesso em: 10 dez. 2016. 
 

http://www.uff.br/dalicenca/images/stories/caderno/volume6/UM_BREVE_HISTRICO_DO_CONCEITO_DE_FUNO.pdf
http://www.uff.br/dalicenca/images/stories/caderno/volume6/UM_BREVE_HISTRICO_DO_CONCEITO_DE_FUNO.pdf
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Para entender melhor essa controvérsia se deve ter em conta que 
durante o século XVIII os matemáticos aceitavam por “artículo de fe”, 
ou seja, sem demonstração e sem dúvida alguma, que: “se duas 
expressões analíticas coincidem em um intervalo, elas coincidem em 
todas as partes” (VÁZQUEZ; REY; BOUBÉE, 2008, p. 148). 

 
Vázquez, Rey e Boubée (2008) informam que D’Alembert, Euler e D. 

Bernoulli apresentaram soluções para o Problema da Corda Vibrante em 1747, 

1748 e 1753, respectivamente.  

Figura 31 – Esquema que mostra matemáticos que apresentaram solução para o PCV 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A figura 31 é uma ilustração que mostra os matemáticos que 

apresentaram soluções possíveis para o problema da Corda Vibrante. 

Para Sá, Souza e Silva (2003), D’Alembert fez publicações sobre essa 

temática divulgando suas ideias sobre a equação diferencial a qual chamou 

de equação da corda: 
   

   
  

   

   , onde   é constante e   é função de duas 

variáveis (    , representando o deslocamento do ponto   da corda no tempo  . 

As discussões e resoluções quanto ao Problema da Corda Vibrante 

forneçam como reflexo importante a extensão do conceito de Função. Essa 

nova realidade instigou o desenvolvimento de uma nova disciplina, a Análise 

Matemática, cujas funções atuam como objeto de estudo. Como dizem 

Vázquez, Rey e Boubée (2008), antes disso esse objeto de estudo era usado 

prioritariamente no Cálculo Diferencial e Integral.  

Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), para Sá, Souza e Silva (2003), 

apresentou outra possível solução para o problema das cordas vibrantes. 

Este com natureza mais abrangente. Em seu Théorie des Functions 

Analytiques (1797), Lagrange define Função de uma ou de várias quantidades, 

como apresentam Sá, Souza e Silva (2003, p. 7), citando Mendes (1994, p. 37):  

 
Toda expressão de cálculo na qual essas quantidades entrem de 
alguma maneira, combinadas ou não com outras quantidades cujos 
valores são dados e invariáveis, enquanto que as quantidades da 
função podem receber todos os valores possíveis. Assim, nas 
funções são consideradas apenas as quantidades assumidas como 
variáveis e não as constantes que aparecem combinadas a elas.  

PROBLEMA DA CORDA VIBRANTE 

EULER D’ALEMBERT D. BERNOULLI 
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Ainda com citação de Mendes (1994, p. 37), Sá, Souza e Silva (2003, p. 

7) apresentam a seguinte definição aprimorada que Lagrange publicou em seu 

Leçons sur le calcul des functions (1806): “Funções representavam diferentes 

operações que deviam ser realizadas em quantidades conhecidas para 

obterem-se valores de quantidades desconhecidas, e essas quantidades 

desconhecidas eram, propriamente, o último resultado do cálculo”. 

Figura 32 – Folha do livro Théorie des Functions Analytiques de Lagrange 

 

Fonte: Site da Mathematical Association of America
32

 

Ainda tratando do período Moderno, outros matemáticos merecem 

destaque graças aos seus trabalhos/estudos sobre Função. Jean Baptiste 

Joseph Fourier (1768-1830), estudou o fluxo de calor em corpos materiais, 

“considerou as funções de duas variáveis e supôs que fosse possível obter o 

desenvolvimento de qualquer função em uma série trigonométrica, em um 

intervalo apropriado”, afirmam Cury e Ribeiro (2015, p. 44). 

A contribuição de Fourier, segundo Ponte (1992), tem ligação com o seu 

trabalho com fluxo de calor em corpos materiais onde ele estabeleceu que a 

temperatura seria uma função de duas variáveis: tempo e espaço. 

Estudando sobre a propagação do calor, Fourier, também tratou do conceito de 

Função. 

Sá, Souza e Silva (2003, p. 10) dizem que Fourier “afirmou que qualquer 

função poderia ser expressa por uma série trigonométrica da seguinte forma”: 

     
  

 
 ∑ [     

   

 
      

   

 
] 

    de maneira tal que: 

   
 

 
∫        

   

 
𝑑 

 

  
 e que    

 

 
∫        

   

 
𝑑 

 

  
. 

                                                 
32

Disponível em: http://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-

lagrange-on-calculus. Acesso em: 10 dez. 2016. 

http://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-lagrange-on-calculus
http://www.maa.org/press/periodicals/convergence/mathematical-treasure-lagrange-on-calculus
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Embora as ideias de Fourier não tenham sido totalmente aceitas no meio 

acadêmico, por causa de sua formalidade onde o rigor das justificativas era 

impossível na época, seus argumentos tornaram-se muito presentes. 

Figura 33 - Fourrier 

 

Fonte: Site do IME da USP
33

 

Ao final do século XVIII houve a necessidade quanto ao esclarecimento 

definitivo da ideia de Função, assim como, de limite, continuidade, 

diferenciabilidade e integrabilidade. Sá, Souza e Silva (2003) mostram que 

Benhard Bolzano (1781-1848) foi quem primeiro fez essa formalização, 

quando, em 1817, forneceu um conceito de continuidade muito semelhante 

ao que é considerado hoje. Bolzano tratou ainda de um teorema, conhecido 

como Teorema de Bolzano34, cujo caso particular mais conhecido e utilizado 

nos cursos de Cálculo nos dias atuais é do Teorema do Valor Intermediário35. 

A definição de Função apresentada em 1821 por Augustin Louis 

Cauchy (1789-1857), que também tratou do conceito de continuidade por meio 

de infinitésimos, foi, segundo Sá, Souza e Silva (2003, p. 11) escrita da 

seguinte maneira: 

 
Quando quantidades variáveis estão ligadas entre si de tal forma que, 
o valor de uma delas sendo dado, pode-se determinar o valor das 
demais, diz-se usualmente que estas quantidades são expressas por 
meio de uma delas, que toma o nome de variável independente; e as 
outras quantidades expressas por meio da variável independente são 
o que chamamos de funções dessa variável. 

 
 
 
 

                                                 
33

 Disponível em: http://ecalculo.if.usp.br/historia/fourier.htm. Acesso em: 10 dez. 2016. 
34

 Dada uma função f(x) contínua em um intervalo [a,b], tal que, f(a) e f(b) tem sinais contrários, 
esta função f(x) possui pelo menos uma raiz no intervalo [a,b]. Conforme Clímaco (2008, p. 13) 
“Em outras palavras: dada uma função contínua que assume valores positivos e negativos, em 
algum ponto ela deverá necessariamente assumir o valor zero”. 
35

 Seja f uma função contínua em um intervalo [a,b]. Sendo c um número real entre f(a) e f(b), 

então existirá pelo menos um α ∈ [a, b] tal que f(α) = c. 

http://ecalculo.if.usp.br/historia/fourier.htm
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Figura 34 - Cauchy 

 
Fonte: Site do IME da UNICAMP

36
 

O contemporâneo de Cauchy, Peter Gustav Lejune Dirichlet (1805-1859) 

foi o primeiro a considerar Função como uma correspondência arbitrária, 

segundo Vázquez, Rey e Boubée (2008). Esses autores indicam que foi 

Dirichlet que converteu o trabalho de Fourier para um trabalho 

matematicamente aceito. Foi estabelecida por Dirichlet, conforme Vázquez, 

Rey e Boubée (2008, p. 250), a definição de Função: “y é uma função da 

variável x, definida no intervalo      , se para todo valor da variável x 

nesse intervalo, lhe corresponde um valor determinado da variável y. Além 

disso, é irrelevante como se estabelece essa correspondência”. Considerando 

Função como correspondência arbitrária, apresentou, no século XIX, a sua 

Função de Dirichlet:      {
            𝑖     
         𝑖    𝑖    

, com    ,       constantes. 

Figura 35 - Dirichlet 

 
 

Fonte: Site do IME da USP
37

 

Dirichlet separou o conceito de função de sua representação 

analítica. Em 1837 ele estabeleceu, de acordo com Ponte (1992, p. 03), a 

definição de Função em termos de uma correspondência arbitrária entre 

variáveis representadas por conjuntos numéricos. 

                                                 
36

 Disponível em: http://www.ime.unicamp.br/~calculo/history/cauchy/cauchy.html. Acesso em: 
10 dez. 2016. 
37

 Disponível em: http://ecalculo.if.usp.br/historia/dirichlet.htm. Acesso em: 10 dez. 2016. 

http://www.ime.unicamp.br/~calculo/history/cauchy/cauchy.html
http://ecalculo.if.usp.br/historia/dirichlet.htm
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Com Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845 - 1918), a noção 

de função se desenvolveu ainda mais com a sua teoria dos conjuntos, que 

também contribui muito com a base para Análise. No século XX, conforme cita 

Ponte (1992, p. 03), “função foi estendida por incluir correspondências 

arbitrárias que satisfazem à condição de singularidade entre conjuntos, 

numéricos ou não”.  

Figura 36 - Cantor 

 
Fonte: Site The Story of Mathematics

38
 

Para Dirichlet, uma Função pode ser representada por uma série de 

Fourier e Cantor (1845 – 1918). Dirichlet contribuiu com o desenvolvimento do 

conceito de Função quando, a partir da evolução da Teoria dos Conjuntos, 

estabeleceu que fosse satisfeita a condição de unicidade entre conjuntos, 

sejam eles numéricos ou não, de acordo com Cury e Ribeiro (2015). 

Buscando ampliar o conceito de Função, Dirichlet define:  

 
Uma variável é um símbolo que representa um qualquer dos 
elementos de um conjunto de números; se duas variáveis x e y estão 
relacionadas de maneira que, sempre que se atribui um valor a x, 
corresponde automaticamente, por alguma lei ou regra, um valor a y, 
então se diz que y é uma Função (unívoca) de x. A variável x, à qual 
se atribuem valores à vontade, é chamada variável independente e a 
variável y, cujos valores dependem dos valores de x, é chamada 
variável dependente. Os valores possíveis que x pode assumir 
constituem o campo de definição da Função e os valores assumidos 
por y constituem o campo de valores da Função. (EVES, 2004, p. 
661) 

   
Outras definições de Função foram apresentadas no século XIX. 

Youschkevitch (1976, p. 77) apresenta a definição dada por Nikolái 

Lobatchesvsky (1792-1856) da seguinte maneira: 

 
A concepção geral exige que uma Função de x seja chamada de um 
número que é dado para cada x e que muda gradualmente com x. O 
valor da função pode ser dado ou por uma expressão analítica, ou por 

                                                 
38

 Disponível em: http://www.storyofmathematics.com/19th_cantor.html. Acesso em: 10 dez. 
2016. 

http://www.storyofmathematics.com/19th_cantor.html
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uma condição que ofereça um meio para testar todos os números e 
selecionar um deles; ou finalmente, a dependência pode existir, mas 
permanecer desconhecida (Tradução de SÁ; SOUZA; SILVA, 2003, 
p. 12).  

 
O alemão Karl Theodor Weierstrass (1815-1897) desvinculou 

continuidade de diferenciabilidade e definiu “uma Função analítica como 

uma série de potências juntamente com todas as que podem ser obtidas dela 

por prolongamento analítico” (BOYER; MERZBACH, 2012, p. 391).Para 

Vázquez, Rey e Boubée (2008), Weierstrass mostrou uma Função contínua 

que não era derivável em ponto algum. Seu exemplo considerou falsa a 

conjectura que afirmava que “funções contínuas eram deriváveis, salvo em 

pontos isolados” (VÁZQUEZ; REY; BOUBÉE, 2008, p. 251). 

Figura 37 – Função de Weierstrass 

 
Fonte: Vázquez, Rey e Boubée (2008) 

Outros nomes importantes quando se fala de Matemática são: Georg 

Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) e Giuseppe Peano (1858-1932). 

Tais personagens contribuíram significativamente com a formalização do 

conceito de Função, cada um a seu modo. De fato, Sá, Souza e Silva (2003) 

dizem que Riemann dedicou-se aos critérios de integrabilidade, daí a 

expressão integral de Riemann; Peano teve seu nome ligado, em especial, a 

alguns fundamentos aritméticos: o zero, o conceito de número e o de 

sucessor, juntamente com seus cinco postulados, que abordam as 

características do conjunto dos Números Naturais. Segundo Lima (1998, p. 26), 

tais postulados são: 

 

 Existe uma função s : N  N, que associa a cada n  N um 

elemento s(n)  N, chamado o sucessor de n. 
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 A função s : N  N é injetiva. 

 Existe um único elemento 1 no conjunto N, tal que 1  s(n) para 

todo n  N. 

 Se um subconjunto X  N é tal que 1  N e s(X)   X, (isto 

é, n  X  s(n)  X), então X = N. 

 
Usando nossa língua materna e sem notação matemática formal, 

podemos escrever os postulados de Peano da seguinte forma, como sugere 

Lima (1998, p. 26): 

 
 Todo  número  natural  possui  um único sucessor, que também é 
um      número natural. 

 Números naturais diferentes possuem sucessores diferentes. (Ou 
ainda: números que têm o mesmo sucessor são iguais.) 

 Existe um único número natural que não é sucessor de nenhum 
outro. Este número é representado pelo símbolo 1 e chamado de 
"número um". 

 Se um conjunto de números naturais contém o número 1 e, além 
disso, contém o sucessor de cada um de seus elementos, então esse 
conjunto coincide com N, isto é, contém todos os números naturais. 

  
Figura 38 - Riemann 

 
Fonte: Site do IME da USP

39
 

Figura 39 - Peano 

 
Fonte: Site Math.Info

40
 

Sá, Souza e Silva (2003, p. 13) ao tratarem do século XX, apresentam 

informações quanto à definição de Função estabelecida pelo grupo francês 

Nicolas Bourbaki: 

                                                 
39

 Disponível em: <http://ecalculo.if.usp.br/historia/riemann.htm>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
40

 Disponível em: <http://learn-math.info/portugal/historyDetail.htm?id=Peano>. Acesso em: 10 
dez.2016. 

http://ecalculo.if.usp.br/historia/riemann.htm
http://learn-math.info/portugal/historyDetail.htm?id=Peano
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Sejam E e F dois conjuntos, distintos ou não. Uma relação entre uma 
variável x de E e uma variável y de F é dita relação funcional em y, ou 
relação funcional de E em F, se, qualquer que seja   ∈   , existe um 

e somente um elemento   ∈   que esteja associado a x na relação 
funcional considerada. 

 
Esse conceito embora tenha sido divulgado em Théorie des Ensembles, 

no século XIX, é considerado adequado até os dias atuais, sendo usados em 

todos os níveis da educação. 

A partir do conhecimento dos principais elementos históricos envolvidos 

no percurso trilhado pelo conceito de Função nos períodos da Antiguidade, 

Idade Média e Idade Moderna e por considerar útil a exploração do 

desenvolvimento de um conceito, esse capítulo servirá de base para o 

planejamento de propostas de atividades no qual os alunos terão a 

possibilidade de perceber o que os matemáticos, de cada uma dessas épocas, 

tiveram que enfrentar, em seus estudos, na busca por uma formalização do 

conceito tratado a partir das diferentes necessidades e considerações da 

época.  

É nesse sentido que utilizaremos esse aporte teórico para elaborar e 

aplicar uma proposta de atividades organizadas em cadernos, que incluirão 

problemas históricos investigados via TIC, interligando conhecimentos relativos 

ao uso da HM, mais especificamente História do conceito de Função, apoiados 

pela utilização das TIC, via IM. 

Em suma, a Idade Moderna é marcada por características de avanços 

significativos quanto ao conceito de Função. A começar pelo simbolismo que 

aparece de forma tal, que leva alguns matemáticos a associar uma Função 

como sendo exclusivamente uma expressão analítica. Nesse período, a 

novidade é que as representações aritméticas, geométricas e analíticas são 

vistas como possíveis, simultaneamente, para uma Função. O estudo dos 

movimentos de Galileu muito contribui para a formalização desse conceito. 

Surge, aqui, a Geometria Analítica, área em que a Álgebra e Geometria são 

intimamente interligadas. Aparecem ainda, na Idade Moderna, os termos 

parâmetros, variáveis e a expressão Função, que é usada pela primeira vez. O 

Cálculo Diferencial e Integral surge como o estudo das variações que levou à 

evolução do conceito formal de Função. Destacamos o Problema da Corda 

vibrante como elemento responsável por discussões de estudiosos das ideias 
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de funcionalidade, com vistas à interpretação de continuidade e sua relação 

com a diferenciabilidade. A Teoria dos Conjuntos de Cantor facilitou a 

formalização do conceito atual de Função. Além dos já citados nesse 

parágrafo, e que merecem destaque: Descartes, Newton, Leibniz, Euler, D. 

Bernoulli, D’Alembert, Fourier, Dirichlet (1805-1859), Bourbaki. Tais 

matemáticos aparecem na história como exemplos de estudiosos cujos 

trabalhos muito favoreceram à formalização do conceito de Função.  

Para tanto, consideramos relevante a apresentação do quadro que 

segue, resumindo os principais pontos a serem considerados nas atividades 

propostas dessa pesquisa. 
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Quadro 2 - Marcos sobre o desenvolvimento da história do conceito de Função 

PERÍODOS PERSONAGENS 
REPRESENTAÇÃO 

DE FUNÇÃO 
RESULTADOS/ CONTRIBUIÇÕES DOCUMENTOS 

IDADE 
ANTIGA 

Babilônios 
Egípcios 
Gregos 
Árabes 
Hindus  
 
  

Aritmética 

Solução de problemas de caráter mais prático,  
Análise sempre recorria a casos particulares  
Sem interesse por generalizações 
Conceito de número 
Surgimento da escrita 
Processos de contagem  
Noção de Função ligada à correspondência entre quantidades  
Forma aritmética (números e tabelas numéricas).  
Observações de fenômenos como estudo dos movimentos do sol, da lua 
e dos planetas (casos particulares de dependência).  
Primeiros traços da álgebra (retórica)  
Relações de quadrados, cubos e raízes quadradas de números. 

Marcações em materiais 
concretos: mãos, cordas, dedos, 
tokens e invólucros. 
Tabelas de argilas para registros 
e cálculos aritméticos: tábuas 
astronômicas e de cordas. 
 

IDADE 
MÉDIA 

Oresme  Geométrica 

Ideias ligadas à dependência entre quantidades nos estudos de 
fenômenos da natureza  
Sem definição formal de Função.  
Estudo dos movimentos  
Certa busca por generalizações,  
Surgimento das representações gráficas de Função,  
Termos abscissa e ordenada de hoje são equivalentes a latitude e 
longitude dessa época  

Sistema de coordenadas. 
Representações gráficas. 
Tractarus de latitudinibus 
formarum (livro). 

IDADE 
MODERNA 

Galileu 
Descartes 
Viète 
Fermat 
Newton 
Leibniz 
Euler 
D. Bernoulli 
J. Bernoulli 
D’Alembert 

Lagrange 
Fourier 
Bolzano 
Cauchy 
Peano           
Dirichlet 
Cantor        
Bourbaki  
Weierstrass 
Riemann 
Lobatchesvsky 

Algébrica 
 
Junção entre 
aritmética, 
geométrica e 
algébrica 
 
Definição geral de 
Função 
 
 
 
 

Simbolismo (Euler): lnx, x, f(x) 
Representação aritmética, geométrica e algébrica 
Estudo dos movimentos (Galileu) 
Geometria Analítica (Viète e Descartes) 
Problemas de lugares geométricos (Fermat) 
Termos parâmetros, variáveis e Função usados pela primeira vez 
Definição formal de Função.  
Cálculo Diferencial e Integral: estudo das variações (Newton e Leibniz) 
Função como série de potências (Newton). 
Problema da Corda vibrante. 
Interpretação de continuidade e sua relação com a diferenciabilidade 
Estudo dos infinitésimos (Cauchy) 
Teorema do Valor Médio e função contínua(Bolzano) 
Teoria dos Conjuntos (Cantor) 
Função de duas variáveis (fluxo de calor) 
Função não numérica 

 Simbologia. 
Introductio in Analysin Infinitorum 
(livro).  
Leçons sur le calcul des functions 
(livro). 
Théorie des Ensembles(livro). 
  

Fonte: Elaborado pela autora
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O quadro 2 visa sintetizar os principais elementos relacionados ao histórico do 

conceito de Função na Antiguidade, na Idade Média e na Idade Moderna. Para isso, 

nele, constam os personagens que mais contribuíram para o desenvolvimento de tal 

conceito em cada um desses três períodos; as diferentes formas de representação 

de Função; as concepções usadas com maior frequência em cada época (aritmética, 

geométrica e algébrica); as principais contribuições, resultados e características 

sobre o pensamento funcional dos estudiosos sobre o assunto em todas essas 

fases, bem como, alguns dos documentos que mereceram destaque em se tratando 

da apresentação do conceito de Função em cada era. 

Esses elementos foram descritos em detalhes no decorrer desse capítulo, no 

qual buscamos relacionar cada período histórico percebendo suas semelhanças e 

discrepâncias ao relacionar o pensamento quanto à dependência entre grandezas. 

Além disso, nessa etapa do trabalho, alcançamos o entendimento quanto ao 

percurso delineado pelos matemáticos da Antiguidade, da Idade Média e da idade 

Moderna em relação à conceitualização desse ente Matemático. 

Considerando os elementos postos no quadro 2 e as descrições feitas em 

todo o capítulo dois, segue o tópico que explora a elaboração de uma proposta de 

produto educacional para o trabalho com conceito de Função a partir dos 

argumentos favoráveis ao uso de HM, História de Função, TIC e IM.  
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3 APLICAÇÃO, REFLEXÕES, AJUSTES E VALIDAÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

 

Considerando a elaboração de uma proposta que relaciona o uso adequado 

de tendências da Educação Matemática articuladas, particularmente, a HM e TIC, as 

pesquisas apresentadas nesse trabalho culminam em um Produto Educacional que 

visa melhorias no processo ensino-aprendizagem de Função. Para tanto, optamos 

por aplicar as atividades desenvolvidas com alunos da Educação Básica, ao 

considerar que a pesquisadora é professora em turmas de Ensino Fundamental e 

Médio, segmentos nos quais o conteúdo Função é trabalhado. Dessa forma, o 

Caderno de Atividades foi pensado e elaborado com mais atenção para este público. 

Para reflexões, ajustes e validação do mesmo se usou a aplicação instrumentos 

como fotos, filmagem, diário de campo, questionários (inicial e final) e registros dos 

alunos em seus cadernos. Vale salientar que as respostas dos alunos nesses dois 

últimos instrumentos estão transcritas aqui, na íntegra, em notas de rodapé. 

 

3.1 O PÚBLICO 

 

Sendo a mestranda professora de turmas do 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e também de 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio do turno matutino da 

Escola Estadual Castro Alves41 (CAL), a princípio, pensou-se em aplicar o caderno 

com a turma da 1ª série do Ensino Médio, que regularmente, segue o currículo e o 

Projeto Político Pedagógico da instituição e estuda sobre Função. Contudo, 

repensou-se esta aplicação, decidindo-se propor as atividades a um grupo de alunos 

que participam de tarefas de Matemática propostas pela docente, com o apoio de 

bolsistas do PIBID42-UFRN, no contraturno. Trata-se de um grupo, com alunos de 8º 

                                                 
41

 A Escola Estadual Castro Alves está localizada na Avenida Xavier da Silveira, sem número, Nova 
Descoberta, em Natal/ RN. É uma escola que funciona desde 1972 e, em 2017 (ano de aplicação 
dessa proposta), atende 651 alunos, do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, 
distribuídos nos três turnos. Trata-se de uma escola de médio porte, com sete salas de aula, um 
laboratório de Ciências e Matemática, um laboratório de informática (que usamos para aplicação de 
nossas atividades) e uma biblioteca. Há ainda uma sala de vídeo, um pátio externo (que não tem 
cobertura e funciona como quadra), um anfiteatro, uma copa, uma sala onde funciona a secretaria, 
uma sala de professores, uma onde trabalham o diretor e a vice e outra sala onde ficam os 
coordenadores. Existem também, separados, banheiros para funcionários e para alunos.  
42

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Programa, do Governo Federal Brasileiro 
(MEC/CAPES) que oferece bolsas de iniciação à docência a alunos de cursos de licenciatura que se 
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e 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio que estão 

matriculados no turno matutino, mas que desenvolveram essas atividades à tarde. 

Estes são envolvidos em atividades extracurriculares como, por exemplo, 

preparatórios para exames externos como Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP) e processos seletivos para ingressar no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Desse modo, 

logo que foram convidados a participarem dessa atividade extracurricular, os alunos 

demonstraram interesse e curiosidade, aceitando de imediato. 

Figura 40 – Fachada da Escola Estadual Castro Alves, em Natal/ RN

 
Fonte: Acervo da autora 

O convite aos alunos foi feito em uma das aulas do preparatório para a 

OBMEP, ocorrido em 03 de agosto de 2017. Após aceitarem se envolver nessa 

atividade, os discentes levaram para casa a Carta de Cessão de Direitos Autorais e 

de Imagens para preencherem e solicitarem a assinatura dos responsáveis e que 

também contém um cronograma informando datas, local e horários onde as 

atividades seriam desenvolvidas (ver Apêndice 1). 

Os encontros ocorreram no Laboratório de Informática do CAL, sempre às 

terças-feiras, de modo que, no 1º deles, os alunos preencheram o Questionário 

Inicial (ver Apêndice 2) a partir dos quais foi identificado o perfil dos estudantes 

envolvidos, suas expectativas por participarem desse projeto, informações sobre se 

já haviam tido contato com propostas educacionais aplicadas por meio da HM, TIC 

ou IM, bem como quanto aos conhecimentos prévios sobre Função.  

O Laboratório de Informática do CAL fica em uma sala com ar condicionado e 

dispõe de oito computadores que podem ser utilizados por professores, alunos e 

funcionários. A instituição disponibiliza regularmente internet para toda comunidade 

escolar, no entanto, é comum não estarmos com todas as máquinas funcionando e 

também acontece, com frequência, de não termos internet disponível para uso. 

                                                                                                                                                         
dediquem a atuação em escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o 
exercício do magistério na rede pública. 
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Figura 41 – Laboratório de Informática da Escola Estadual Castro Alves, em Natal/ RN 

 
Fonte: Acervo da autora 

A análise das respostas do Questionário Inicial nos mostrou que o grupo é 

formado por 11 alunos sendo, 2 estudantes do 8º ano, 6 do 9º e 3 estudantes da 1ª 

série. São jovens na faixa etária entre 13 e 16 anos de idade, dos quais 63,6% são 

do sexo feminino e 36,4% do sexo masculino. Nenhum teve reprovação em anos 

anteriores. São alunos com bom desempenho acadêmico e que, como posto, 

costumam se envolver em eventos extras que a escola propõe. Além disso, a maior 

parte, 63,6%, sempre estudou apenas em escolas públicas e os demais fizeram 

parte do Ensino Fundamental em escola particular.  

Da equipe envolvida, 81,8% afirma que já teve experiência com atividades 

utilizando a HM, de onde destacamos as seguintes respostas: 

Figura 42
43

 – Resposta das questões 10 e 11 do Questionário Inicial de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 43
44

 – Resposta das questões 10 e 12 do Questionário Inicial de um aluno 

Fonte: Acervo da autora 

Os dados revelam que grande parte dos alunos afirma ter tido contato com o 

HM e que, quando tiveram, gostaram; o que é um fato positivo para aceitação de 

nosso trabalho e que condiz com argumento favorável ao uso da HM no ensino. 

                                                 
43

 Interessante, pelo fato de que posso aprender os modos de como os povos do antepassado 
conseguiam contar, calcular (transcrição de resposta de aluno). 
44

 Iríamos saber como surgiu os número (transcrição de resposta de aluno). 
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Além disso, quando não tiveram, indicaram o interesse em conhecer sobre a 

Matemática do passado, por exemplo, informações sobre o surgimento dos números 

e os processos de cálculos mais antigos, o que pode ser feito, segundo Mendes 

(2000, p. 11-12, grifo nosso) com “o uso da História no ensino da Matemática numa 

perspectiva de resgate das situações problematizadoras que conduzam os 

estudantes à redescoberta da Matemática através de informações históricas que 

revestem essas situações”, perspectiva adotada em nossas atividades quando, por 

exemplo, propusemos estudar sobre a Plimpton 322 utilizando o software Geogebra. 

Neste sentido, os alunos precisaram, para descobrir o valor do terceiro lado dos 

triângulos retângulos, realizar cálculos de potências e, a partir desses resultados, 

calculando subtrações e raízes quadradas, determinavam o valor desconhecido. 

Nesse contexto, refletiram sobre o fato de que potenciação e radiciação são 

operações inversas, verificando, pelos testes, que a cada par de valores contidos na 

Plimpton se associava um único terceiro valor. Desse modo, foram momentos em 

que os alunos vivenciaram a redescoberta a partir de situações problematizadoras.   

Do total, 72,7% afirma ter tido contato com TIC em sala de aula, enquanto que 

27,3%, não teve essa oportunidade. Destacamos o comentário de um discente 

tratando sobre o uso das TIC na escola, na figura 44. 

Figura 44
45

 – Resposta das questões 13 e 15 do Questionário Inicial de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Essa resposta nos remete ao pensamento de Valente (1999a, p. 01), quanto à 

importância da inserção da informática na escola com vistas a “enriquecer os 

ambientes de aprendizagem e auxiliar o aprendiz no processo de construção 

do conhecimento”, além disso, considera que “práticas pedagógicas inovadoras 

acontecem quando as instituições se propõem a repensar e a transformar a sua 

estrutura cristalizada em estrutura flexível, dinâmica e articulada” (VALENTE, 1999a, 

p. 11). 

                                                 
45

 Aulas em laboratório. Muito importante pois iríamos desenvolver muito mais nosso aprendizado 
(transcrição de resposta de aluno). 
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Desse grupo, apenas um aluno relatou não ter vivenciado propostas com a 

IM. Além da Matemática, eles ainda informaram que tiveram contato com 

investigações em outros componentes curriculares como Ciências, Arte, História, 

Língua Portuguesa e Geografia. 

Destacamos ainda que 72,7% desses alunos ainda não haviam estudado 

sobre Função. Dos 27,3% que já tinham estudado sobre esse assunto, todos 

informaram que a representação conhecida é a     . 

No que diz respeito às expectativas dos alunos referentes à participação em 

nossa proposta de trabalho, as ideias giram em torno do pensamento de adquirir 

conhecimentos que melhorem o rendimento escolar em Matemática. Além disso, 

outras respostas apareceram, como as que seguem: 

Figura 45
46

 – Resposta da questão 31 do Questionário Inicial de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 46
47

 – Resposta da questão 31 do Questionário Inicial de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 47
48

 – Resposta da questão 31 do Questionário Inicial de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 48
49

 – Resposta da questão 31 do Questionário Inicial de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

                                                 
46

 Aprender todos os assuntos abordados pela professora, de modo que leve para a vida toda, até 
porque isso será assunto novo para mim, então será algo inovador (transcrição de resposta de aluno). 
47

 Melhorar a minha base de matemática, em função de saber mais sobre os assuntos (transcrição de 
resposta de aluno). 
48

 Aprender para ano que vem passar na prova do IFRN, e desenvolver mais minha aprendizagem 
(transcrição de resposta de aluno). 
49

 Evoluir um pouco mais em matemática e conhecer outros conteúdos e materiais dinâmicos que nos 
ajude nas aulas (transcrição de resposta de aluno). 
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As respostas do Questionário Inicial nos mostraram o perfil do grupo e 

também nos fizeram perceber que os alunos estavam ansiosos por elementos que 

facilitem o aprendizado na disciplina, vendo sentido em sua vida, o que pode estar 

apoiado no argumento de significado e humanização da Matemática pela HM.  

A seguir, apresentamos o detalhamento da aplicação propriamente do 

Caderno de Atividades com descrição e reflexões a respeito de cada encontro, 

confrontando os acontecimentos com a fundamentação que assumimos em toda a 

nossa pesquisa. 

 

3.2 APLICAÇÃO DO CADERNO DE ATIVIDADES E REFLEXÕES 

 

Embora inicialmente tivessem sido previstos sete encontros, como está 

indicado no cronograma anexo à Carta de Cessão de Direitos Autorais e de Imagens 

(ver Apêndice 1), na prática, foram necessários oito momentos para a aplicação total 

de nossa proposta de trabalho. Isso ocorreu porque no 1º encontro não havia 

computadores suficientes para todos os alunos do grupo e, portanto, houve um 

pequeno remanejamento das atividades previstas para cada encontro, fazendo com 

que surgisse a necessidade de um momento a mais, que foi utilizado para o 

fechamento da proposta de trabalho.  

Nesses encontros, realizamos leituras coletivas dos Textos Exploratórios com 

destaque das partes mais importantes de cada um, reflexões e testes sobre cada 

Situação tratada, por meio da análise de itens com busca pela percepção da noção 

de funcionalidade a partir das situações estudadas referentes aos períodos 

Antiguidade (Atividade 1), Idade Média (Atividade 2) e Idade Moderna (Atividade 3), 

com auxílio das TIC, via IM. Em cada encontro, iniciamos as tarefas retomando as 

principais informações discutidas no dia anterior, havendo sempre a participação dos 

alunos, que muito contribuíram com a socialização de seus conhecimentos prévios 

referentes às ideias estudadas. O encerramento de cada uma das três atividades se 

deu com a produção de um relato escrito, no qual os discentes eram orientados a 

reverem as atividades realizadas em cada momento e descreverem as principais 

informações entendidas por eles. 

Diante disso e levando em consideração os aspectos metodológicos que 

delimitamos para a nossa pesquisa, descreveremos, a seguir, os encontros 

realizados para a aplicação do Produto Educacional, com reflexões quanto aos 
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resultados obtidos sempre à luz dos fundamentos assumidos por nós para HM, TIC 

e IM e com vistas ao alcance dos objetivos estabelecidos. Na descrição dos 

encontros, apresentaremos as reflexões correspondentes a cada um desses 

momentos, bem como a culminância de ajustes e validação da proposta de Produto.  

 

3.2.1 O primeiro encontro 

 

O encontro inicial para aplicação das atividades ocorreu, como previsto, no 

dia 08 de agosto de 2017, das 13:00 às 15:00, no Laboratório de Informática do 

CAL. Nessa etapa, os alunos entregaram a Carta de Cessão de Direitos Autorais e 

de Imagens (ver Apêndice 1), preenchida pelos responsáveis e receberam o 

Questionário Inicial (ver Apêndice 2), aplicado para verificação do perfil dos 

participantes e que serviu como sondagem no que diz respeito aos conhecimentos 

prévios dos educandos e suas vivências quanto ao uso da HM, das TIC e da IM em 

sala de aula, bem como em relação ao conteúdo de Função. A figura 49 mostra os 

alunos preenchendo individualmente o Questionário Inicial, Laboratório de 

Informática do CAL. 

Figura 49 – Alunos preenchendo o Questionário Inicial 

 

Fonte: Acervo da autora 

Após responderem ao questionário, a pesquisadora fez a apresentação de 

toda a proposta, informando sobre como aconteceriam as atividades e entregou, a 

cada aluno, a Atividade 1impressa. Feito isso, houve o início da aplicação da referida 

atividade do Caderno, com a apresentação das informações gerais desta, conforme 

figura 50. 
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Figura 50 – Informações Gerais sobre a Atividade 1 

 

Fonte: Elaborado pela autora (material do Produto Educacional) 

Depois dos informes, iniciou-se a realização propriamente da Atividade 1, com 

a leitura coletiva do TEXTO EXPLORATÓRIO 1: UMA NOVA PERSPECTIVA 

PARA UM CONCEITO ANTIGO: FUNÇÃO. Esse texto trata das características 

quanto à noção de funcionalidade na Antiguidade, mostrando documentos que eram 

usados na época, a exemplo dos Quipus, do osso de Ishango e das tábuas de argila. 

Para esse momento, à medida que se avançava na leitura, os alunos eram 

orientados a destacarem no próprio texto partes consideradas importantes. 

A leitura ocorreu de maneira dinâmica, de modo que havia participação dos 

estudantes sempre que eles tinham algum conhecimento/experiência prévio para 

relatar e/ou explicações a fazer sobre seus destaques. Esse movimento fez surgir 

comentários interessantes como, por exemplo, uma aluna que citou conhecer 

métodos que os pastores usavam para controlar os seus rebanhos, como descreveu 

oralmente em sala: “Ah! Como era contado, antigamente, com ossos, pedras. Para 

cada ovelha eles colocavam uma pedra dentro de um saquinho quando eles 

passeavam, quando terminavam, para cada ovelha que passava eles tiravam uma 

pedra, se sobrasse era porque tinha se perdido alguma” (informação verbal)50. 

Nesses ditos, a aluna mostra conhecimento prévio quanto à noção de 

funcionalidade na Antiguidade, como a necessidade de utilização de objetos 

concretos para os processos de contagem, confirmando a percepção de que Função 

era entendida como “correspondência entre conjuntos dados de objetos e uma 

sequência de números para contar” (VÁZQUEZ; REY; BOUBÉE, 2008, p. 142), 

                                                 
50

 Transcrição de fala de aluna obtida a partir de gravação de vídeo feita pela pesquisadora e 
captados no decorrer dos encontros.  
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como nos casos em que se fazia associar a cada animal uma dobra no dedo ou uma 

ranhura em barro/pedra ou marcando nós em uma corda, compondo, em algumas 

situações, os quipus. Contudo, não há a percepção de que esta aluna identifique tal 

informação com o conceito de Função, o que pode ser sistematizado por meio das 

atividades e mediação da professora/pesquisadora. 

Figura 51 – Aluna mostrando, com movimentos das mãos, conhecimentos prévios sobre os 
processos de contagem na época Antiga. 

 

Fonte: Acervo da autora (vídeos produzidos em sala) 

A apreciação do texto ocorreu até o conhecimento da Situação 1 da Atividade 

em pauta, intitulada Situação 1: A Tábua Plimpton 322. Nela há informações sobre 

as tábulas babilônicas de argila, principalmente a Plimpton 322.  

Ao final da leitura, houve a realização da pesquisa na internet que é orientada 

nos itens a e b da Situação1, com posterior registro escrito. Essa pesquisa compõe 

as Reflexões e Testes sobre o caso em questão e visou conhecer maiores detalhes 

sobre a Plimpton 322, uma das tábuas de argila babilônicas mais citadas e usadas 

como referência em nosso trabalho.  

Como resultados da pesquisa que os alunos registraram, conforme figura 52, 

por exemplo, temos que as tabelas de argila dividiram o mundo em dois grupos, a 

saber: um que dava importância a estes documentos e os que não o faziam. 

Figura 52
51

 – Resposta do item a das Reflexões e Testes da Situação 1 do Caderno de 

Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

                                                 
51

 O tabulas dividio o mundo científios em dois campos os que admitiram o importancia delas e os que 
achavam que era moda. (transcrição de reposta de aluno) 
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Sobre a Plimpton 322, os discentes entenderam que se trata de um exemplo 

de tabela de argila babilônica usada para registros numéricos e cálculos aritméticos, 

como aparece na figura 53, que corresponde à resposta de um deles. 

Figura 53
52

 – Resposta do item a das Reflexões e Testes da Situação 1 do Caderno de 
Atividades de um aluno

 
Fonte: Acervo da autora 

Os alunos ao pesquisarem sobre os ternos pitagóricos, concluíram que assim 

eram chamados os trios de números naturais que correspondem às medidas dos 

lados de triângulos retângulos, conforme está explícito na figura 54, que foi o registro 

de um dos discentes de nosso grupo. 

Figura 54
53

 – Resposta do item a das Reflexões e Testes da Situação 1 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Isto posto, percebe-se que os estudantes, desde esses momentos iniciais, 

foram se familiarizando com os termos sobre os quais pesquisaram como: tábula de 

argila, Plimpton 322 e ternos pitagóricos, que muito foram usados no decorrer da 

realização de nossas atividades.  

Para as respostas do item b54 da Situação 1, os alunos resgataram seus 

conhecimentos sobre o teorema de Pitágoras, contudo, os estudantes do 8º e do 9º 

anos pesquisaram a esse respeito, isso porque pouco conheciam sobre esse tema. 

Tais informações são pré-requisitos para as respostas dos itens seguintes. 

Algumas das dificuldades para esse momento da aplicação de nossa 

atividade dizem respeito à quantidade insuficiente de computadores disponíveis no 

laboratório de informática da escola. Nesse dia, haviam apenas duas máquinas 

                                                 
52

 Tabela de argila em escrita cuneiforme com registros da matemática babilônica. De meio milhão de 
tabelas de argila, milhares são de natureza matemática. (transcrição de reposta de aluno) 
53

 O nome vem do Teorema de Pitágoras que afirma que se as medidas dos lados de um triângulo 
retângulo são números inteiros, então são um tenro pitagórico. (transcrição de reposta de aluno) 
54

 O item b da Situação 1 da Atividade 1 informa que, segundo Eves (2004), os números dispostos na 
tábua Plimpton 322 são as medidas dos lados de triângulos retângulos, dispõe uma tabela com os 

números dessa tábula de argila, diz ainda que a coluna   corresponde ao maior lado de um triângulo 

retângulo e que os valores da coluna   correspondem à medida de um outro lado desse mesmo 
triângulo e, então, solicita que, considerando essas informações, o aluno explique como seria 
possível determinar a medida do terceiro lado desse polígono. 
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funcionando e a escola estava sem internet. Para solucionar esse problema foi 

necessário que a pesquisadora providenciasse outros computadores e 

disponibilizasse a internet de seu celular para que os alunos realizassem a pesquisa 

orientada. Desse modo, foram utilizados dois notebooks da própria pesquisadora e 

ainda um notebook do acervo do CAL e os celulares dos próprios estudantes, como 

mostram as figuras 55 e 56. 

Figura 55 – Aluno utilizando notebook da professora para pesquisa na internet. 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 56 – Aluno utilizando o seu próprio celular para realizar pesquisa por meio da internet 
pessoal da professora que foi disponibilizada ao grupo. 

 

Fonte: Acervo da autora 

As tarefas desenvolvidas nesse dia (leitura com discussão sobre o Texto 

Exploratório, pesquisa na internet com registro escrito e ainda análise do item b da 

Situação 1 da Atividade 1) revelam o uso da HM como instrumento pedagógico, 

consistindo em integrar conceitos e problemas históricos na rotina diária de sala de 

aula, tornando-se “parte da experiência matemática do aluno” (FOSSA; MENDES; 

VALDÉS, 2006, p. 140). Desse modo, propor aos alunos atividades de leitura de 

textos históricos como base do conteúdo a ser trabalhado é uma das abordagens 

adequadas quanto ao uso da HM como tendência da Educação Matemática que foi 

apoiada pela exploração do conteúdo por meio das TIC e IM com momentos de 

pesquisa e discussões.    
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Concluímos esse encontro com a orientação de que os alunos deveriam 

trazer pen drive na semana seguinte, porque começaríamos a produzir arquivos 

digitais por meio do software Geogebra. 

 

3.2.2 O segundo encontro 

 

O 2º encontro aconteceu em 15 de agosto de 2017, das 13:00 às 16:30. Nele, 

finalizamos o estudo da Situação 1 da Atividade 1, desenvolvendo os itens de c até 

h55. Para as tarefas pertinentes a essa etapa foi necessário o uso do software 

Geogebra. Trata-se da possibilidade de utilização de recursos da tecnologia como 

elementos que contribuem para a resolução de problemas históricos. Conforme 

havíamos estabelecido, o uso das TIC em sala de aula possibilitou que os 

estudantes assumissem novas estratégias para a resolução de situações, em nosso 

caso situações históricas, mais especificamente o estudo sobre a Plimpton 322. 

Aqui, muito claramente percebeu-se o coletivo pensante formado por humanos e 

mídias, em que os alunos agiram de modo a articularem o seu pensamento com os 

advindos dos recursos da máquina, como defende Borba (2002). 

Desse modo, ainda a HM em nossas atividades funciona como “fonte rica de 

problemas interessantes e desafiadores que podem ser incorporados ao ensino da 

Matemática, especialmente na forma de atividades e redescoberta ou resolução de 

problemas” (FOSSA; MENDES; VALDÉS, 2006, p. 139). Nesse sentido, utilizar a HM 

como fonte para a confecção de atividades no contexto de redescoberta, ajuda a 

garantir uma estrutura que ressalta a inter-relação de vários conceitos matemáticos 

e, assim, provoca a curiosidade do aluno. 

                                                 
55

 Os itens de c até h da Situação 1 da Atividade 1 tratam dos dados numéricos da Plimpton 322 . O 
item c solicita a organização dos números da Plimpton 322 em uma tabela, utilizando o software 
Geogebra, seguindo os passos indicados no enunciado. O item d fornece o passo a passo que os 
alunos devem seguir para, utilizando a planilha do item c, realizarem os testes necessários à 
confirmação da veracidade da informação de que os números dispostos na Plimpton 322 são as 
medidas dos lados de um triângulo retângulo, segundo Eves (2004), e solicita que os estudantes 
realizem cálculos, no Geogebra, para a determinação dos valores do terceiro lado de cada triângulo 
da Plimpton, finalizando com o preenchimento de uma tabela com esses valores. O item e (ver figura 
58) faz questionamentos e reflexões sobre a verificação da relação de dependência entre os valores 
das colunas da Plimpton 322. No item f, o aluno precisa determinar alguns valores desconhecidos da 
Plimpton 322. Nele há a sugestão para que os estudantes, caso julgarem necessário, retornem aos 
itens b, c e d para rever os cálculos adequados para este fim. Para o item g, os alunos devem 
pesquisar na internet e registrar por escrito as principais informações compreendidas sobre o 
Diagrama de Venn. O item h requer que cada par de valores da Plimpton 322 seja representado por 
meio de Diagramas de Venn e questiona sobre a relação de dependência de cada par envolvido, a 
saber:   e  ,   e  ;   e  .  
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De fato, para favorecer a realização da Situação 1, os itens propõem, passo a 

passo, as ações que devem ser cumpridas. Seguindo estas etapas os alunos 

elaboraram uma tabela contendo os valores de a, b e c, que correspondem aos 

ternos pitagóricos dispostos na Plimpton 322. No decorrer da realização da atividade 

em curso, as reflexões feitas eram sempre no intuito de se verificar a dependência 

entre esses valores com vistas à percepção de que tal dependência é biunívoca, o 

que nos remete à noção aritmética de Função. Para tal verificação, os alunos 

seguiram as investigações históricas sobre os valores podendo fazer testes para 

vários casos a partir de um caso, analisando em função dos recursos da 

tabela/planilha do Geogebra, como mostra a figura 57. 

Figura 57 – Aluno realizando testes e atividades de investigação com o Geogebra 

 

Fonte: Acervo da autora 

À medida que os itens iam sendo resolvidos, os alunos, agrupados em duplas 

ou em trios, refletiam sobre as ideias abordadas e registravam de maneira escrita 

suas conclusões. Aqui, HM e TIC são articuladas por meio da IM que, como 

defendem Ponte, Brocardo e Oliveira (2013), permitem a construção do 

conhecimento por meio da formulação de conjecturas, na verdade, representadas 

pela tríade: conjectura-teste-demonstração. Nesse sentido, os alunos desenvolvem 

habilidades referentes à investigação verificando a Matemática presente nas 

diversas situações, em nosso caso, situações históricas. 

No tocante à percepção da dependência entre os valores fornecidos pela 

tabela Plimpton 322 e a verificação de que tratam das medidas dos lados de 

triângulos retângulos, o item d, já citado (ver nota 15), dessa atividade, questiona 

sobre a representação b*b e c*c, das quais os alunos perceberam que 

correspondem aos quadrados de b e de c, respectivamente, a exemplo da resposta 

fornecida por um deles, representada na figura 58. 
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Figura 58
56

 – Resposta de parte da sessão Reflexões e Testes da Situação 1 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Aqui, o aluno mostra perceber diferentes notações matemáticas para as 

mesmas operações, no caso, b * b que equivale a b2, que se lê b ao quadrado, fato 

semelhante ocorrendo com c * c.  

Figura 59 – Aluno realizando investigações através do Geogebra 

 

Fonte: Acervo da autora 

O item e da Situação 1 da Atividade 1, na figura 60, direciona quanto à 

verificação da relação de dependência biunívoca entre os valores das medidas dos 

lados de triângulos retângulos. Nele, os alunos responderam, após analisarem os 

resultados que cada um elaborou dos itens anteriores e que explicitavam essas 

medidas numéricas, se há relação entre esses valores, se esta é de dependência e 

se esta dependência é biunívoca. A título de exemplo, a figura 60 mostra as 

respostas de um aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Poderia ser B
2
 ou podemos dizer B ao quadrado. (transcrição de resposta de aluno). 
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Figura 60
57

 – Resposta de parte da sessão Reflexões e Testes da Situação 1 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Além da representação usando tabelas, a Situação 1 propõe representação 

por meio do diagrama de Venn, iniciando com pesquisa na internet sobre o que é 

este diagrama e qual a sua utilidade. Encerrando o item que versa sobre isso, os 

alunos organizaram os valores da tábua Plimpton 322 usando diagrama de Venn, 

como mostra a figura 61. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57

 Sim, pois usei um para obter resultado do outro. b
2
 e c

2
. Sim. Não. Os resultados iram ser 

diferentes. Só muda se B e C mudarem, pois a coluna 1 depende deles para obter resultados. 
(transcrição de resposta de aluno). 
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Figura 61
58

 – Resposta de parte da sessão Reflexões e Testes da Situação 1 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Os textos que aparecem na figura 61 nos indicam que o aluno teve a 

preocupação em observar que cada elemento do primeiro conjunto está associado a 

apenas um elemento do segundo conjunto, em ambos os diagramas. Esse fato é 

reflexo das etapas das atividades e de nossas discussões em sala, de forma que o 

estudante nos mostra estar compreendendo a busca por verificar se há relação entre 

as grandezas, se esta relação é de dependência e ainda se esta dependência é 

                                                 
58

 Cada valor de “A” está associado apenas a um valor de “B”. Cada valor de “A” está associado 
apenas a um valor de “C”. (transcrição de resposta de aluno). 
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biunívoca, o que nos remete ao conceito de Função, apresentado aritmeticamente, 

(Antiguidade) numa reprodução das investigações do passado e do presente. 

Figura 62 – Alunas realizando investigações usando o Geogebra 

   
Fonte: Acervo da autora 

Figura 63 – Alunos realizando investigações usando o Geogebra e com apoio da pesquisadora 

   

Fonte: Acervo da autora 

As figuras 62 e 63 mostram momentos em que os alunos conversam com a 

professora sobre os seus testes, que estão sendo realizados no Geogebra, com 

vistas às investigações sobre as medidas dos lados dos triângulos retângulos que 

aparecem na Plimpton 322. 

A Situação 1 foi concluída com a finalização da tabela, no Geogebra. Segue, 

a título de exemplo, a produção de um dos grupos de alunos: 
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Figura 64 – Atividade produzida por grupo de alunos no Geogebra 

 

Fonte: Acervo da autora 

A tabela exposta foi desenvolvida no decorrer de toda a Atividade 1. Trata-se 

da exploração dos dados históricos propiciada pelo recurso planilha do Geogebra 

no estudo em detalhes dos valores apresentados na Plimpton 322. Para completar 

tal tabela, como posto, os alunos foram seguindo os passos indicados no item d da 

Situação 1, apresentado anteriormente. Com o Geogebra os estudantes realizaram 

operações aritméticas para, a partir dos valores das colunas b e c, obterem os 

resultados das demais colunas. 

Esse estudo nos apresenta a verificação de um problema histórico com apoio 

das TIC e IM, no caso a Plimpton 322, que nos remete à noção de funcionalidade 

nos tempos Antigos, cuja análise aritmética de dados se dá sem preocupação por 

generalizações que eram marcos centrais. Para os alunos, vivenciar momentos 

como esses significa tornar problemas históricos como parte de sua experiência 

matemática.   

Finalizada a Situação 1, nesse mesmo encontro, iniciou-se a Situação 2: O 

Problema número 79 do papiro de Rhind. Seguindo o que estava planejado, 

realizou-se a leitura coletiva da Situação 2, destacando-se os pontos mais 

importantes no material impresso.  

A partir de então, os alunos realizaram pesquisas na internet em busca das 

respostas do item a59 da Situação 2 da Atividade 1, como mostra a figura 65. 

                                                 
59

 O item a da Situação 2 da Atividade 1 solicita que os alunos pesquisem na internet o significado 
dos termos: papiro, Rhind e papiro de Rhind e registrem as principais ideias obtidas em sua pesquisa. 
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Figura 65 – Alunos realizando pesquisa na internet sobre termos importantes para o estudo da 
Situação 2. 

 

Fonte: Acervo da autora 

 Os demais itens, de b até f60, foram respondidos por meio da análise do texto 

exploratório e das discussões em cada grupo. Com essas tarefas, houve a 

finalização do referido encontro que, em suma, resultou na conclusão do estudo da 

Situação 1, que trata da Plimpton 322, e realização, até o item f, da Situação 2, e 

que estuda sobre o problema 79 do Papiro de Rhind, ambos da Atividade 1 do 

caderno. 

Tais situações usam a HM como fonte de seleção de tópicos, problemas ou 

episódios considerados motivadores da aprendizagem da matemática escolar, como 

recomendam Miguel e Miorim (2011, p. 61-62). Em nosso caso, o estudo da 

Plimpton 322 e do Problema 79 do Papiro de Rhind foram nossas fontes de análise 

para a percepção da noção de funcionalidade dos povos da Antiguidade, cujos 

principais marcos dizem respeito à análise exclusivamente aritmética de valores e a 

não preocupação com generalizações. 

Nesse sentido, os problemas históricos foram incorporados ao ensino da 

Matemática por meio da realização de atividades de redescoberta.  

Por outro lado, as TIC surgem como recursos importantes que “permitem a 

abordagem de problemas com dados reais e requerem habilidades de seleção e 

análise de informações” (BRASIL, 2000, p. 45, grifo nosso), que são propiciados 

pela Investigação Matemática, fomentada pelos diversos testes, pesquisas e 

                                                 
60

 Os itens de b até f da Situação 2 da Atividade 1 solicitam testes para reflexões sobre o problema 
79 do papiro de Rhind. O item b pede que seja produzido um enunciado para contextualizar este 
caso, enquanto que o item c solicita que este problema, com enunciado criado pelo aluno no item b, 
seja solucionado. O item d pergunta de quais valores depende o resultado final do problema 79 do 
papiro de Rhind. Para o item e, o aluno precisa refletir sobre o que ocorrerá com este valor final se 
houver mudança em alguma linha da tabela. No item f, questiona-se com qual outro valor desta 
situação a quantidade apresentada na linha 2 tem dependência e também como é esta dependência.  
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discussões que apontaram compreensão do conceito aritmético funcional, conforme 

veremos no decorrer das respostas apresentadas na sequência. 

 

3.2.3 O terceiro encontro 

 

Em 29 de agosto de 2017, realizou-se o 3º encontro de aplicação das 

atividades. Nesse dia, finalizamos o estudo da Situação 2, respondendo aos itens de 

g até l61 e realizamos a Situação 3, que apresenta um problema da atualidade 

envolvendo a ideia de relação de dependência biunívoca entre quantidades e é 

intitulado Um exemplo da atualidade: Traga o troco; contudo, as atividades sempre 

iniciaram com reflexões acerca das informações anteriormente estudadas em 

encontros anteriores.  

Para o estudo da Situação 2, pesquisou-se sobre o significado dos termos 

Papiro, Rhind e Papiro de Rhind, no qual os alunos escreveram suas interpretações 

no material impresso sobre a situação citada. 

Figura 66 – Alunos realizando pesquisa na internet 

 

Fonte: Acervo da autora 

As demais perguntas referentes à situação apresentada encaminham os 

alunos a um completo processo de IM, de modo que eles precisam extrapolar o que 

aparece apenas como números do Problema 79 do Papiro de Rhind, com uso da 

criatividade e elaborando um enunciado para essa problemática. A título de exemplo, 

a figura 67 mostra a criação de um de nossos estudantes. 

                                                 
61

 Os itens de g até l da Situação 2 da Atividade 1 incentivam a realização de testes para verificação 
da dependência entre os valores do problema 79 do papiro de Rhind. No item g há o questionamento 
sobre de que outro valor depende a quantidade da linha 3 e o item h pergunta se tem ligação entre a 
linha 4 e a linha 1 e pede, também, para o aluno descrever tal ligação. O item i pergunta sobre as 
conclusões que se pode chegar quanto à relação de dependência dos valores envolvidos neste 
problema recomendando a utilização da planilha de cálculos do Geogebra para testes. No item j, 
pergunta-se a quantidade que apareceria caso uma sexta linha fosse acrescentada e solicita que o 
aluno justifique a sua resposta. Com relação ao item k, o aluno deve informar como ficariam os 
valores de cada linha, se a primeira quantidade fosse 5, enquanto que o item l quer saber qual seria o 
valor total se o inicial fosse 10. 
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Figura 67
62

 – Resposta do item b das Reflexões e Testes da Situação 2 do caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

No enunciado explícito, o aluno usou a criatividade e dialogou implicitamente 

com a teoria estudada sobre Função na Antiguidade e na Idade Média, 

principalmente remetendo-se à análise aritmética.  

Seguindo ainda, na linha da investigação empregada, o grupo, com 

discussões e reflexões, chegou à conclusão de que o valor contido em cada linha 

Problema 79 do Papiro de Rhind depende do valor na linha anterior e, além disso, 

perceberam como é essa dependência. Notaram que de uma linha para outra 

bastava multiplicar a quantidade da linha anterior por 7, ou seja, como o valor inicial 

é 7, os demais resultados são potências de base 7. Além do mais perceberam que o 

valor final é a soma dessas potências. Os alunos foram indagados sobre o que 

ocorreria se houvesse alteração em alguma linha dessa tabela. Para tanto, mais 

uma vez recorreram ao Geogebra e perceberam o que isso implicava, conforme 

podemos notar na resposta de um de nossos alunos, na seguinte transcrição de 

gravações em vídeo feitas pela pesquisadora: “Pra chegar na quantidade de gatos 

tive que fazer a quantidade de casas ao quadrado. Pra achar o valor de uma linha, 

precisa-se do valor da linha passada e multiplica-se por sete” (informação verbal)63. 

A transcrição fala de um dos estudantes deixa claro que, para o aluno, está 

visível a dependência entre os valores das linhas, umas com as outras.   

Também como parte do processo de IM, o grupo foi orientado a analisar se, 

realizando cálculos com o valor contido em cada linha, seria possível encontrar mais 

de um resultado. A partir desse tipo de questionamento, conclui-se que cada valor 

numérico em uma linha fornece um, e somente um, resultado, isto é, a dependência 

entre as quantidades relacionadas é, de fato, biunívoca. Para esta confirmação os 

                                                 
62

 Em um condomínio existem 7 casas, em cada casa existiam 7 gatos. Cada gato comeu 7 ratos e 
cada um desses ratos comeu 7 espigas de milho. Sabendo que cada espiga de milho ocupa 7 
hectares de grão, quantos hectares de grão existe? (transcrição de resposta de aluno). 
63

 Transcrição de fala de aluno obtida a partir de gravação de vídeo feita pela pesquisadora e 
captados no decorrer dos encontros. 
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alunos realizaram testes, alterando o valor da linha inicial e verificando o que ocorria 

com as demais. Para isso, foram respondendo aos itens e até l da Situação 2 da 

Atividade 1, apresentadas antes.  

Vejamos a resposta fornecida por um dos alunos, nas figuras 68 e 69. 

Figura 68
64

 – Resposta do item e das Reflexões e Testes da Situação 2 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 69
65

 – Resposta do item f das Reflexões e Testes da Situação 2 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

As falas apresentadas revelam que o aluno percebeu a dependência existente 

entre os valores de uma linha e os valores das outras ao informar que, caso haja 

mudança em algum deles, também sofrerá alteração o valor final. 

Isto posto, ficamos cientes de que a realização dessa atividade propõe a IM 

que, como defendem Ponte, Brocardo e Oliveira (2013, p. 25) “são um tipo de 

atividade que todos os alunos devem experimentar”. Dessa forma, viabilizar a 

aplicação da IM a partir de atividades que articulam HM e TIC, proporciona ao aluno 

experiência ao agir de modo semelhante ao matemático, vivenciando situações nas 

quais a investigação contribuirá para a produção do próprio conhecimento, porque 

possibilitará elaboração, interpretação e validação de modelos. Nesse contexto, o 

professor atua como mediador e o aluno constrói o seu conhecimento através das 

reflexões e dos testes, na proposta descrita aqui, por meio de estudo de problemas 

históricos. 

Concluída a Situação 2, iniciamos o estudo da Situação 3.   

Na última tarefa da Atividade 1, Situação 3 - Um exemplo da atualidade: 

Traga o troco, os alunos se depararam com um caso comum e próximo da 

realidade de todos nós. Esta era uma situação muito atual, na qual foi necessário 

                                                 
64

 Irá sofrer alteração. (transcrição de resposta de aluno). 
65

 O valor das casas (7). Para chegar aos valores dos gatos (49) precisa achar o número de casas e 
multiplicar ele X ele mesmo. (transcrição de resposta de aluno). 
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determinar o valor total de compras a partir do conhecimento de preços e 

quantidades de produtos que se desejava adquirir. 

Para a realização das Situações 2 e 3 o Geogebra foi muito utilizado como 

ferramenta para realização de cálculos e organização de dados em tabelas, afim de 

sintetizar informações e inferir resultados a partir de casos particulares. Nesses 

contextos, o software contribuiu com o processo ensino-aprendizagem da 

Matemática quando foi capaz de fornecer aos alunos novas possibilidades para 

resolução de questões e investigações.   

Os estudantes precisaram de mais orientações, porque demonstraram 

algumas dificuldades quanto à análise e operações envolvendo números decimais. 

Assim, as atividades foram realizadas inicialmente de forma manual para, em 

seguida, haver a verificação por meio do Geogebra. Sanadas as dificuldades 

citadas, as tarefas foram concluídas. 

Figura 70
66

 – Resposta do item c das Reflexões e Testes da Situação 3 do Caderno de 

Atividades de um aluno

 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

 R$ 1,60; R$ 9,50; R$ 7,38; R$ 37,50; R$ 3,00; R$ 5,32; R$ 64,30. (transcrição de resposta de 
aluno). 
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Figura 71
67

 – Resposta do item e das Reflexões e Testes da Situação 3 do Caderno de 

Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 72
68

 – Resposta dos itens f, g e h das Reflexões e Testes da Situação 3 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

                                                 
67

 Pão 1,60; Queijo 9,50; Arroz 7,98; Carne 37,50; Total 55,98; Pão 1,80; Queijo 28,50; Arroz 11,07; 
Carne 62,50; Laranja 3,15; Açúcar 7,98; Total 115,00; Pão 1,60-0,16=1,44; Queijo 9,50-0,95=8,55; 
Arroz 7,38-0,74=6,64; Carne 37,50-3,75=33,75; Laranja 3,00-0,30=2,70; Açúcar 5,32-0,53=4,79; Total 
57,87.  (transcrição de resposta de aluno). 
68

 Sim, pois no item C foi o valor original da compra. E no item E houve acréscimos na quantidade, 
descontos. Sim devido as alterações que nós fizemos, Acrescimos de produtos, descontos, e 
diminuição de produtos. Pão 3,20; Queijo 19,90; Arroz 14,76; Carne 75,00; Laranja 6,00; Açúcar 
10,64; Total 128,60. Pão 4,80; Queijo 28,50; Arroz 22,14; Carne 112,50; Laranja 9,00; Açúcar 15,96; 
Total 142,90. Pão 0,80; Queijo 4,75; Arroz 3,69; Carne 18,75; Laranja 1,50; Açúcar 2,66; Total 38,40. 
(transcrição de resposta de aluno). 
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As imagens expostas mostram que as respostas do aluno estão em coerência 

com as discussões realizadas em sala. Há a indicação de que ele percebeu a 

dependência entre o valor total a pagar e o preço, além de variáveis como, por 

exemplo, produtos a serem adquiridos, quantidade desses produtos e o preço 

unitário deles. Essas conclusões foram alcançadas por meio dos testes que foram 

realizados, no Geogebra, para responder aos itens e e h (figuras 71 e 72) da 

Situação 3.  

Os compromissos desse dia foram encerrados com a leitura coletiva final da 

Atividade 1, onde foram apresentadas as principais características do entendimento 

da noção de funcionalidade na Idade Antiga.  

Por fim, os alunos receberam as orientações quanto à produção do relatório 

que descreve as conclusões deles frente aos estudos realizados até a conclusão da 

proposta por esse estudo. O relato foi entregue no encontro seguinte e conclui os 

estudos sobre as características da noção de funcionalidade na Antiguidade, com 

descrição das conclusões obtidas através das leituras e pesquisas realizadas, bem 

como das atividades feitas por meio das reflexões e testes ocorridos durante os 73, 

74, 75 e 76 partes dos relatos escritos por participantes do grupo. 

Figura 73
69

 – Parte do relatório da Atividade 1 produzido por um dos alunos 

 

Fonte: Acervo da autora 

                                                 
69

 Na situação 1, tem como tema a tabua de Plimpton 322, de origem babilônica. Os valores nessa 
tabua podem ser interpretados através de relações aritméticas (testamos isso no software do 
Geogebra, e realmente e fato!). Nela encontra-se três colunas, a da direita indica a numeração das 
linhas, e nas outras duas indica os valores da medida de dois lados do triângulo retângulo, a 
hipotenusa e um dos catetos. Em seguida chegou a parte da 1ª atividade. Para responde-la, 
utilizamos pesquisas e o Geogebra. Na situação 2, tem como temática o problema 79 do papiro de 
Rhind, onde esse problema apenas se possui dados e não tem enunciado/explicação. O papiro de 
Rhind é um documento egipicio onde um escriba de nome Ahmes detalha a solução de 85 problemas 
de aritmética. A partir dessa pequena explicação, vinham as questões e a partir das nossas 
interpretações, tínhamos que responde-las. (transcrição de resposta de aluno). 
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Figura 74
70

 – Parte do relatório da Atividade 1 produzido por um dos alunos 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 75
71

 – Parte do relatório da Atividade 1 produzido por um dos alunos 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 76 – Parte do relatório da Atividade 1 produzido por um dos alunos 

 

 

Fonte: Acervo da autora 

                                                 
70

 O instinto de funcionalidade surgiu da necessidade do homem, levado pela premência de fazer 
associações entre objetos. Os estudos desenvolvidos nos problemas trouxeram a função desde seus 
primórdios, nesses esquemas percebemos como os antigos povos faziam suas contagens e suas 
elaborações de questões, assim como vimos também os materiais utilizados. (transcrição de resposta 
de aluno). 
71

 Situação 3: Essa situação era como um enunciado que dizia ser da atualidade, havia um problema 
que era basicamente uma lista de compras da qual teríamos que resolver problemas baseados na 
mesma. O primeiro problemas era simplesmente somar quanto daria todos os produtos da lista. Os 
outros problemas eram parecidos, num deles só precisávamos eliminar os dois últimos produtos, no 
outro, aumentar uma quantidade de cada produto e no outro, colocar 10% de desconto em cada 
produto da lista. Terminamos os problemas com 3 tabelas: o dobro; triplo e metade dos preços. 
Conclusão: Utilizamos sim função nessas situações. (transcrição de resposta de aluno). 
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Os parágrafos em pauta nos mostram que, para os estudantes, após leitura 

dos Textos Exploratórios, Reflexões e Testes feitos no Geogebra, as conclusões são 

que a ideia de funcionalidade na Antiguidade estava relacionada à necessidade de 

resolver problemas práticos, envolvendo quantidades, contagens, isto é, relações 

aritméticas. 

 

3.2.4 O quarto encontro 

 

O quarto encontro aconteceu no dia 05 de setembro de 2017. Foram 2 aulas 

iniciadas com a entrega e a socialização do relatório 1 e uma breve retomada oral 

sobre a Atividade 1. 

Após a entrega dos relatórios conclusivos da Atividade 1, os alunos 

receberam o material impresso contendo toda a Atividade 2 e as tarefas foram 

iniciadas com a apresentação das informações gerais sobre a tarefa proposta, como 

apresentadas em seguida: 

Figura 77– Informações Gerais sobre a Atividade 2 

 

Fonte: Elaborado pela autora (material do Produto Educacional) 

Conhecidas as informações sobre essa proposta, houve a leitura coletiva do 

TEXTO EXPLORATÓRIO 2: FUNÇÃO: UMA OUTRA FORMA DE 

REPRESENTAÇÃO. O estudo supracitado foi realizado, contendo, também, uma 

comparação dos novos saberes com aqueles adquiridos na Atividade 1. Essa ação 

funcionou de modo positivo, porque foi perceptível que os alunos haviam fixado as 

características da ideia de funcionalidade na Antiguidade. Um dos discentes fez um 

comentário, relembrando dos estudos da situação anterior, ele disse que “as 
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medidas dos triângulos estavam relacionadas, pois precisava de um para determinar 

os outros” (informação verbal)72. 

Concluída a leitura do texto exploratório, conheceu-se a Situação 4 – A 

Latitude das Formas. Tal Situação trata do estudo sobre as primeiras 

representações gráficas de Função realizadas por Nicole de Oresme, como nos 

demais casos. Houve a leitura coletiva do texto para, em seguida, os alunos 

realizarem as pesquisas na internet sobre alguns termos importantes dessa 

temática. Novamente, estávamos sem internet na escola, de modo que foi 

necessário que a pesquisadora utilizasse a internet do próprio celular e a 

compartilhasse com os alunos.  

As tarefas do dia foram finalizadas com pesquisa e registro escrito no próprio 

material impresso. As figuras 78 e 79 nos mostram alguns registros escritos de 

alunos com o entendimento deles acerca das definições de latitude, longitude, 

estudo dos movimentos, velocidade, velocidade média, velocidade constante e 

aceleração. 

Figura 78
73

 – Resposta do item a das Reflexões e Testes da Situação 4 do Caderno de 

Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

                                                 
72

 Transcrição de fala de aluna obtida a partir de gravação de vídeo feita pela pesquisadora e 
captados no decorrer dos encontros.  
73

 É a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Esta distância mede-se em 
graus, podendo variar entre 0° a 90° para Norte ou para Sul. Descreve a localização de um lugar na 
Terra medido em graus, de 0° a 180° para leste u para oeste, a partir do meridiano de Greenwich. A 
ciência física que estuda o movimento é a Mecânica. Ela se preocupa tanto com o movimento em si 
quanto com o agente que o faz iniciar ou cessar.  (transcrição de resposta de aluno). 
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Figura 79
74

 – Resposta do item a das Reflexões e Testes da Situação 4 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Feitas as pesquisas e as anotações, além da leitura do Texto Exploratório, 

que citava que na Idade Média os fenômenos da natureza foram objetos de estudo 

de cientistas da época, os alunos concluíram informações como, por exemplo, que 

latitude e longitude são medidas que descrevem a localização de algo a partir de 

ângulos, cujas referências são a Linha do Equador e o Meridiano de Greenwich, 

respectivamente. Os conceitos em evidência foram importantes mais à frente 

quando os relacionamos com as abscissas e as ordenadas, que são coordenadas 

cartesianas e, cuja utilidade é a mesma, localizar algo no plano. Quanto às 

informações sobre velocidade e aceleração, o importante é que o aluno defina tais 

fenômenos, sempre os relacionando com a grandeza tempo, isto é, deixando 

explícita, desde já, a relação de dependência entre velocidade e tempo e, 

aceleração e tempo. Tais dependências nos remetem à noção de Função, embora 

ainda se limite também a comparar apenas aritmeticamente esses valores. 

 

 

 

 

 

                                                 
74

 Relação entre o deslocamento de um corpo em determinado tempo. Pode ser considerada a 
grandeza que medo o quão rápido um corpo se desloca. Indica o quão rápido um objeto se desloca 
em um intervalo de tempo. É aquela velocidade em todo trajeto que não se altera. É a grandeza que 
determina a taxa de variação de velocidade em função do tempo. (transcrição de resposta de aluno). 
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3.2.5 O quinto encontro 

 

Aos 12 de setembro de 2017 realizou-se o 5º encontro de aplicação do 

Produto Educacional. Foram utilizadas quatro horas-aulas até que conseguíssemos 

concluir a Atividade 2. Logo no início foi proposta uma breve retomada oral sobre o 

Texto Exploratório 2, a Situação 4 e os resultados das pesquisas sobre os termos 

solicitados no item a dessa Atividade. As discussões citadas ocorreram de forma 

orientada, de modo que os alunos iam resgatando as informações sobre a noção de 

funcionalidade na Antiguidade e comparando-a com àquela da Idade Média. Alguns 

comentários dos discentes nos comprovam que eles já falam com naturalidade sobre 

a ideia de Função na Idade Antiga e que já são capazes de compará-las com àquela 

difundida na Idade média. O texto seguinte é referente à fala de um aluno e que 

confirma esse nosso pensamento. Ao ser incentivada a comparar o conceito de 

Função na Antiguidade com o da Idade Média, uma aluna comentou que: “a primeira 

foi através de recursos geométricos. Não. Recursos da aritmética aí depois, o 

segundo encontro foi sobre geometria” (informação verbal)75. 

Após esse momento, houve a etapa de realização das reflexões e testes da 

Situação 4. Nestas, novamente, utilizou-se o Geogebra. A proposta consistiu em 

representar geometricamente situações que indicam funções. A interação entre HM 

e TIC aqui, aparece quando os alunos precisam comparar os seus gráficos com os 

feitos por Oresme, tanto em situações envolvendo velocidade constante quando há 

aceleração. De fato, com o software foi possível reproduzir as figuras de Oresme e 

investigar seus dados para tirar conclusões sobre o que a imagem diz sobre Função. 

Figura 80 – Aluno plotando gráficos no Geogebra 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

                                                 
75

 Transcrição de fala de aluna obtida a partir de gravação de vídeo feita pela pesquisadora e 
captados no decorrer dos encontros. 
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Figura 81 – Produções de um aluno: gráficos plotados no Geogebra 

 

Fonte: Acervo da autora 

Os gráficos foram construídos pelos alunos e representam situações que 

relacionam as grandezas velocidade e tempo. Em um caso, a velocidade é 

constante e, no outro, há aceleração. As investigações desses casos mostraram 

que, para cada valor do tempo, se corresponde um único valor de velocidade, de tal 

maneira que a relação entre essas duas grandezas estabelecem uma Função, 

resultando nas formas geométricas que aparecem na figura 81, que são produções 

de nossos estudantes e se assemelham aos gráficos pensados por Oresme. 

Figura 82 – Produções de um aluno: gráficos plotados no Geogebra 

 

Fonte: Acervo da autora 

Na Idade Média, além da representação aritmética dos dados, a geométrica 

aparece de forma a contribuir com o avanço desse conceito, dessa maneira, a figura 

82 corresponde à construção de alunos, no Geogebra, de situações que 

representam funções. Fazem parte da realização dos itens b e d76 da Situação 4 da 

Atividade 2. 

A articulação entre HM e TIC, via IM, serviu para deixar claro aos estudantes 

algumas diferenças entre a noção funcional da Idade Antiga, cuja análise que havia 

                                                 
76

 Tais itens da Atividade 2 orientam sobre as construções de gráficos, no Geogebra, que 
representam as relações entre as grandezas velocidade e tempo. O item b fornece diferentes 
períodos de tempo, em horas, e recomenda que os alunos plotem a representação gráfica da relação 
entre estes tempos e uma velocidade constante de 80km/h. No item d, contudo, para cada período de 
tempo considerado, há uma velocidade diferente, e os alunos devem, também, representar 
graficamente esta situação.   
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era apenas a aritmética, e da Idade Média, período no qual a grande novidade são 

os gráficos de funções. A Situação 4 revela uma nova forma de representar Função, 

que é a forma gráfica, um dos diferenciais do conceito de Função considerado na 

época Antiga, mas que é também relacionada com a forma aritmética. 

No encontro citado, finalizou-se a Situação 4, de modo que os estudantes 

responderam aos itens de b até g77, sobretudo utilizando o Geogebra para a 

plotagem dos gráficos. 

Figura 83
78

 – Resposta do item c das Reflexões e Testes da Situação 4 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

 Aqui o aluno compara suas produções com as feitas por Oresme, informando 

que, para a velocidade constante, de fato, a ligação dos pontos extremos de cada 

segmento formam uma reta que resultam em um retângulo, de modo semelhante ao 

que concluiu Oresme.  

Figura 84
79

 – Resposta dos itens f e g das Reflexões e Testes da Situação 4 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

 

Fonte: Acervo da autora 

                                                 
77

 Os itens b e d da Situação 4 da Atividade 2 estão descritos na nota 37, o item c aparece na figura 
82. O item e pergunta detalhes sobre o gráfico correspondente ao item d, como que figura foi obtida e 
se esta representação está coerente com os estudos de Oresme em seu trabalho Latitude das 
Formas. Os itens f e g estão na figura 83 
78

 Na ligação das extremidades obtemos uma reta; a figura completa formou um retângulo. Sim, 
aparenta ser maior mais se assemelha (transcrição de resposta de aluno). 
79

 A velocidade diminui. A velocidade aumenta. Vai diminuir 2x. Aumentara a metade da velocidade. 
Elas são grandezas inversamente proporcionais; sim, para a velocidade aumentar; o tempo precisa 
diminuir e vice-versa (transcrição de resposta de aluno). 
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As respostas apresentadas comprovam que o aluno percebeu a relação de 

dependência entre as grandezas velocidade e tempo. Diremos ainda que ele foi 

além disso quando informou que entre tais grandezas há proporcionalidade inversa. 

De modo que, as conclusões explicitadas como resultados das investigações dessa 

atividade confirmam que o aluno foi capaz de agir de forma autônoma e crítica. Isso 

pode ser um sinal de que as atividades seguem o que recomendam os PCNEM 

(Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio) que equipamentos ligados à 

tecnologia “permitem a abordagem de problemas com dados reais e requerem 

habilidades de seleção e análise de informações” (BRASIL, 2000, p. 45, grifo 

nosso), que são propiciados pela Investigação Matemática. 

Encerramos a Atividade 2 do Caderno com as orientações quanto ao relatório 

descritivo que os alunos deveriam produzir e entregar na semana seguinte. Dos 

relatos da Atividade 2 podemos destacar as seguintes conclusões dos educandos 

sobre as representações gráficas de Função. Os relatos detalham o entendimento 

quanto à ideia de Função assumida na Idade Média, bem como os principais 

elementos associados ao respectivo ente matemático nessa era, conforme ilustram 

as figuras 85, 86, 87 e 88: 

Figura 85 – Parte do relatório da Atividade 2 produzido por um dos alunos 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

Figura 86
80

 – Parte do relatório da Atividade 2 produzido por um dos alunos 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

 

 

 

                                                 
80

 A ideia de funcionalidade na idade média tem-se principalmente graças a os trabalhos de Oresme. 
Através de seus livros e observações a ideia de função teve uma aceleração em seu 
desenvolvimento. Com o tempo surgiu o conhecimento de (transcrição de resposta de aluno). 
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Figura 87
81

 – Parte do relatório da Atividade 2 produzido por um dos alunos 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 88
82

 – Parte do relatório da Atividade 2 produzido por um dos alunos 

 

Fonte: Acervo da autora 

Dentre os comentários, destacamos os que dizem respeito à nova forma de 

representação de Função datada da época da Idade Média, que é a gráfica. Os 

alunos citam que Oresme foi o principal estudioso a propor essa novidade e que esta 

seria uma das formas de representar Função, além da aritmética. Comentam 

                                                 
81

 Na Atividade 2 nós podemos aprender função porém de outra forma de representação. Através de 
Nicole de Oresme, surgem as primeiras representações gráficas de funções. Na situação 4, tinha 
como temática “A latitude das Formas” e através de pesquisa e o uso do software Geogebra nós 
conseguimos responder as questões dessa situação como por exemplo, o que é latitude, longitude, 
velocidade média e constante, movimento uniforme entre outros. Também podemos apreciar um 
pouco sobre grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais, na qual uma 
grandeza depende da outra, exemplo tempo e velocidade. Se a velocidade aumenta, o tempo. 
(transcrição de resposta de aluno). 
82

 Nós respondemos algumas perguntas sobre temas que eram frequentemente estudados na Idade 
Média; Latitude; Longitude; Estudo dos movimentos, entre outros. Também tivemos que usar 
novamente o Geogebra, com a ideia de fazer uma figura que ilustrasse a dependência entre as 
grandezas, e representamos alguns elementos com retas. E então respondemos algumas perguntas 
de acordo com o que fazíamos no Geogebra. Concluindo, percebemos que a Idade Média contribuiu 
para o conceito de função e tudo o que estudamos nessa Atividade 2 estão interligados e são 
dependentes. (transcrição de resposta de aluno). 
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também que o Geogebra contribui para a realização das atividades da Situação 4 

possibilitando a plotagem dos gráficos da relação entre velocidade e tempo. 

 

3.2.6 O sexto encontro 

 

Em 19 de setembro de 2017, data em que ocorreu o 6º encontro, foram 

necessárias 3 horas-aulas para a realização de todas as tarefas.  

O momento inicial desse encontro foi dedicado à entrega do relatório 2 e 

posterior retomada da Atividade 2. Nessa etapa os alunos tiveram a oportunidade de 

socializarem, no grupo, o que aprenderam no decorrer da realização das atividades 

anteriores. A figura 89 mostra um dos momentos em que o grupo faz retomada das 

atividades que já foram realizadas. 

Figura 89 – Alunos retomando atividades já realizadas 

 

Fonte: Acervo da autora 

A Atividade 3 foi iniciada em seguida, com a apresentação dos informes 

gerais de como esta seria desenvolvida, conforme a figura 90. 

Figura 90 – Informações Gerais sobre a Atividade 3 

 

Fonte: Elaborado pela autora (material do Produto Educacional) 

Dando continuidade, houve a leitura coletiva do TEXTO EXPLORATÓRIO 3: 

TRIO PARADA DURA: REPRESENTAÇÃO ARITMÉTICA, GEOMÉTRICA E 

ALGÉBRICA DE UMA FUNÇÃO, associada às retomadas das Atividades 

anteriores. A partir dessa leitura percebeu-se a nova forma de representação tratada 

na Idade Moderna. Referimo-nos à representação algébrica. Como de costume, no 
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decorrer da leitura os alunos iam destacando, no próprio material impresso, 

informações importantes sobre a temática abordada. 

Em suma, a Atividade 3 aborda as concepções e características do conceito 

de Função na Idade Moderna. Destacam-se, nessa época, as diferentes formas de 

representação de Função, em especial a forma algébrica, porém, não deixando de 

lado as formas aritmética e geométrica. Nesse momento a novidade que surge é a 

representação algébrica de Função, todavia, a aritmética e a geométrica continuam 

sendo utilizadas. Comentários dos alunos nos momentos das discussões/reflexões 

revelam que eles foram capazes de perceber que o aparecimento de nova forma de 

representar Função não elimina as outras, aliás, complementam uma a outra, a 

exemplo da fala de um dos alunos, que disse que “na Idade Moderna passou-se a 

usar todas as formas, é a junção da aritmética, da geométrica com a algébrica” 

(informação verbal)83. 

Desse modo, durante a leitura e as discussões no grupo, conheceu-se a 

Situação 5. Esta, como indica o seu título, Situação 5 - O Problema da Corda 

Vibrante (PCV) apresenta um problema que foi muito discutido por matemáticos da 

Idade Moderna e que busca representar, por meio de uma expressão analítica, as 

vibrações que sofre uma corda elástica com os extremos fixos e sendo movimentada 

a partir de qualquer um de seus pontos. Conhecido o PCV, nesse encontro foram 

realizados os primeiros passos quanto às Reflexões e Testes da Situação 5. Com 

uso do Geogebra, os alunos efetivaram os itens a e b84 da Atividade 3. 

 

3.2.7 O sétimo encontro 

 

 O 7º encontro ocorreu em 26 de setembro de 2017, com 3 aulas. Nessa data 

houve a retomada sobre o PCV e a realização de todos os itens referentes à 

Situação 5. A figura 90 mostra alunos realizando movimentos manuais com materiais 

concretos (fita métrica e fio de computador), na tentativa de explicar o PCV numa 

espécie de simulação realizada em sala para entender melhor o problema e 

investigá-lo. 

                                                 
83

 Transcrição de fala de aluno obtida a partir de gravação de vídeo feita pela pesquisadora e 
captados no decorrer dos encontros.  
84

 Os referidos itens da Situação 5 da Atividade 3 solicitam a plotagem, no Geogebra, dos gráficos 
das funções cosseno e seno, recomendando que se utilize a reta horizontal para marcar os arcos e 
retas verticais para indicar as medidas do cosseno e do seno, respectivamente, nos itens a e b. 
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Figura 91 – Alunos simulando o PCV e o formato do gráfico das funções seno e cosseno  

 

  

Fonte: Acervo da autora 

 Nesse dia, o item c85 foi realizado com auxílio da internet a partir da qual 

houve o registro escrito do entendimento de cada aluno sobre     , plano cartesiano 

e pares ordenados, como aparecem nas figuras 92 e 93. 

Figura 92
86

 - Resposta do item c das Reflexões e Testes da Situação 5 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85

 Este item requer pesquisa na internet sobre os termos     , plano cartesiano e pares ordenados. 
Além disso, solicita o registro escrito das principais informações aprendidas.  
86

 F(x) significa o valor da função f no ponto x que é o fator a ser descoberto (transcrição de resposta 
de aluno). 
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Figura 93
87

 - Resposta do item c das Reflexões e Testes da Situação 5 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

Plano cartesiano 

 

Fonte: Acervo da autora 

Nesse ponto do estudo, os alunos puderam ir se familiarizando com as 

notações que iam sendo introduzidas ao conceito de Função à medida que sua 

história se consolidava. Entender      como representação de função de x sugere 

que o aluno notou que esse símbolo é apenas mais uma maneira de representar 

esse tipo de relação que, até então, havia sido indicado aritmeticamente e 

geometricamente. As anotações sobre o plano cartesiano revelam que coordenadas 

são usadas para localizar pontos, por meio desse ente matemático composto por 

duas retas perpendiculares. A partir disso, o estudo mais detalhado dos gráficos de 

funções foi possível.  

 Após isso, continuando as investigações e reflexões, aconteceram as etapas 

de plotagem dos gráficos, no Geogebra, a partir das representações algébricas de 

algumas funções. À princípio, fez-se o estudo de            e          , 

observando-se os formatos e comportamentos dos gráficos. 

Figura 94
88

 - Resposta do item f das Reflexões e Testes da Situação 5 do Caderno de 
Atividades de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

                                                 
87

 Objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ela é usada 
fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Parte do objeto matemático, 
consiste de dois elementos, digamos a e b, dos quais um, digamos o a, é designado primeiro 
elemento e o outro como segundo. (transcrição de resposta de aluno). 
88

 Os gráficos formam curvas ondulares, sendo que o cos não passa pela origem, diferente do seno, 
logo não são iguais. (transcrição de resposta de aluno). 
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A resposta desse aluno mostra que ele notou que o formato obtido para os 

gráficos de           e de           são curvas semelhantes a ondas e, 

portanto, poderiam representar os movimentos das cordas vibrantes. Além disso, 

são curvas parecidas, mas com algumas diferenças, como o fato de           

passar na origem e           não.  

Figura 95
89

 - Resposta dos itens h e i das Reflexões e Testes da Situação 5 do Caderno de 
Atividades de um aluno

 
Fonte: Acervo da autora 

  A figura 95 corresponde aos resultados das reflexões de uma aluna para 

verificar se a relação entre a medida de um arco e o seu seno e cosseno é de 

dependência e se compõem uma Função. Notadamente ela observou que para cada 

valor de x há apenas um valor correspondente de y. Tal fato é comprovado quando 

ela registra que, para qualquer valor de x, ele cortará apenas uma vez a figura e que, 

por essa razão, há uma correspondência biunívoca entre as grandezas, que define 

que a relação, de fato, é uma Função. 

 Em seguida, os estudos realizados envolviam funções polinomiais. O 

detalhamento foi sobre        ,         ,          e          . Houve 

a plotagem e investigação dos gráficos no Geogebra e os estudos de cada uma 

dessas funções, bem como comparação entre elas. 

Figura 96
90

 - Resposta dos itens j e k das Reflexões e Testes da Situação 5 do Caderno de 
Atividades de um aluno

 
Fonte: Acervo da autora 

                                                 
89

Sim, pois para qualquer valor de x, ele cortará apenas uma vez a figura. Sim, pelo fato da 
dependência entre as quantidades de medidas ser biunívoca podemos denominar esta relação de 
dependência de Função. (transcrição de resposta de aluno). 
90

 Um polinômio do 2° grau do tipo         forma uma curva no sentido positivo. Um polinômio do 

2° grau do tipo          forma uma curva no sentido negativo (transcrição de resposta de aluno). 



145 
 

Em se tratando da análise das funções         e        , as respostas 

do aluno são resultados das observações dos gráficos feitos no Geogebra em que 

ele percebeu que, em ambos os casos, o gráfico é uma curva, contudo, uma no 

sentido positivo e outra no sentido negativo, isto é, curvas diferentes, embora 

parecidas.  

Figura 97
91

 - Resposta dos itens m, n e o das Reflexões e Testes da Situação 5 do Caderno de 
Atividades de um aluno

 

 

Fonte: Acervo da autora 

A partir dos itens m, n e o (figura 97) os alunos estudaram sobre o formato do 

gráfico da função afim, notando que se trata de uma reta, como eles tentam mostrar 

em seus gestos com as mãos na figura 98. 

Figura 98 – Alunos representando o formato do gráfico da função quadrática e da função afim 

com as mãos 

   
Fonte: Acervo da autora 

Os exemplos estudados possibilitam aos alunos a oportunidade de 

observarem diferentes formatos de gráficos de funções, a exemplos de curvas 

periódicas, como as que representam           e          , parábolas e retas. 

                                                 
91

 É formada uma linha passando pela abscissa (-1) e pela ordenada (1). Função Afim, Sim      
 . Sim, antes a reta passava pela abscissa -1, agora com o x negativo ela passa pela abscissa 1, ou 
seja, ela inverteu o lado. (transcrição de resposta de aluno). 
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Essa vivência favorece a percepção de que não há modelo único de gráfico de 

Função e que, dependendo da expressão algébrica considerada, a forma pode ser 

diferente. 

Para finalizar as tarefas foi necessário rever a situação sobre o problema 79 

no Papiro de Rhind, tratado na Atividade 1, afim de representar algebricamente 

aquele contexto. Além disso, discutiu-se sobre conceitos referentes às variáveis 

dependentes e independentes. 

Figura 99
92

 - Resposta dos itens r e s das Reflexões e Testes da Situação 5 do Caderno de 

Atividades de um aluno

 
Fonte: Acervo da autora 

As respostas de um aluno no quadro acima mostram o entendimento deste 

quanto à representação algébrica do problema 79 do Papiro de Rhind e ainda que, 

após a plotagem do seu gráfico no Geogebra, há a observação de que é uma curva 

diferente das vistas anteriormente, sobretudo pelo fato de crescer infinitamente. 

Além disso, seu comentário no item s resgata a relação de dependência entre 

variáveis que estão por trás do conceito de Função, como temos estudado. 

Notadamente, para ele, ficou claro que há dependência de y em relação a x, tendo 

em vista que é necessário conhecer o valor de x para se determinar o valor de y 

correspondente. 

Por fim, realizou-se a leitura da parte final do Texto Exploratório 3, que 

contém os principais elementos do conceito de Função da Idade Moderna e os 

alunos receberam orientações quanto à produção do último relatório a ser produzido 

por eles.  Em tal relato, sintetizamos as principais conclusões dos discentes sobre as 

três formas de representação de Função e sua unidade, bem como, o uso no 

cotidiano e significado revelado pelas investigações realizadas. 

                                                 
92
       . É uma curva onde quando cruza a ordenada ela sobre infinitamente. X e y, onde x é 

independente e y é dependente, ou seja, y depende de x, pois para descobrir o valor de y precisa do 
valor de x. (transcrição de resposta de aluno). 
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Figura 100
93

 – Parte do relatório 3 produzido por um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Em um dos relatos, um aluno cita as diferentes formas de representação de 

Função, aritmética, geométrica e algébrica, informando que, a partir destas se 

compreende mais sobre esse conceito. Escreve também que as expressões 

algébricas são marcas do conceito de Função da Idade Moderna, período em que a 

simbologia se destaca, sobretudo, aquela que foi proposta por Euler. A produção do 

estudante em questão mostra que, para ele, ficou claro que há diferentes formas de 

representar Função, sobretudo a partir de elementos da aritmética, da geometria e 

da álgebra. 

 

 

                                                 
93

 Na atividade 3 e a última nós também conseguimos entender um pouco mais de função através do 
uso da aritmética, geométrica e algébrica (representação). Utilizamos textos bases (texto exploratório, 
situações, reflexões e testes), pesquisas, o uso do software Geogebra para a compreensão de função 
e para resolver as questões da apostila. Algumas coisas importantes foram marcadas e elas são que: 
a partir do século VVII, com o uso de expressões algébricas e segue com a análise de 
correspondência entre variáveis dependentes e independentes; Euler se destacou no século XVIII 
devido a criação e uso de um simbologia que é aceita nos dias atuais (lx para logaritmo de x, ∑, e o 
mais importante f(x). A coisa mais interessante que acho é o software do Geogebra fazer coisas 
(contas, cálculos) de uma maneira rápida e que ele é bem exploratório, há milhares de coisas 
(funções) para se fazer com ele, mas desconhecemos. E escrevendo uma expressão algébrica para 
ele, ele responde através de figuras, utilizando a parte da geometria. O que escrevemos, ele traduz e 
devolve através de outra linguagem. (transcrição de resposta de aluno). 
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Figura 101
94

 – Parte do relatório 3 produzido por um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

E, para comprovar a importância do trabalho realizado, no relato ora exposto, 

a aluna se preocupou em construir uma definição de Função, ou seja, fala sobre lei 

de formação que associa elementos por meio de dependência entre eles. Além 

disso, cita o PCV como exemplo de situação real que envolve esse conceito.  

 

3.2.8 O oitavo encontro 

 

O fechamento da aplicação do Produto Educacional aconteceu em 17 de 

outubro de 2017, das 13:00 às 15:00. A princípio, a professora propôs um momento 

de reflexão em que, por meio de discussões, o grupo foi retomando às principais 

informações aprendidas no decorrer das atividades. Após essas argumentações 

orais, os discentes receberam as suas três atividades desenvolvidas durante todo o 

processo de aplicação do Caderno. Com isso, eles tiveram a oportunidade de 

reforçar os informes que citaram no primeiro momento referente ao dia dessa 

atividade e, também, de acrescentar alguns conhecimentos que ainda não haviam 

lembrado. Dessa forma, novamente foram realizadas reflexões sobre cada atividade 

desenvolvida, contudo, com a possibilidade de rever o que haviam produzido de 

registro escrito em cada uma delas, como mostra a figura 102. 

 

 

 

 

 

                                                 
94

 Logo, função é a lei de formação de funções é uma lei/regra que associa cada elemento de um 
conjunto trazendo dependência de fatores e os casos do problema da corda vibrante são exemplos 
disso, pois um fator acaba necessitando de outro e isso ocorre muito na matemática. A função é 
muito estudada na matemática é simplesmente entendida como relações e dependências de 
conjuntos A e B. (transcrição de resposta de aluno). 
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Figura 102 – Aluno retomando as atividades do caderno 

 

Fonte: Acervo da autora 

De modo que, nesse encontro, os alunos, de fato, informaram o que 

aprenderam sobre o conceito de Função nas suas diferentes formas de 

representação e o percurso de seu desenvolvimento, considerando os períodos da 

Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. 

Figura 103 – Aluno tentando mostrar, por meio de gestos com as mãos, o PCV 

   

Fonte: Acervo da autora 

Como última tarefa, os estudantes preencheram o Questionário Final (ver 

Apêndice 3), cujas intenções eram de obter informações quanto aos estudos 

referentes ao uso da História da Matemática e das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação para o ensino de Função, através da Investigação Matemática, no 

tocante aos resultados e aprendizagem alcançados pela aplicação do Caderno de 

Atividades (ver Apêndice 4). 

Por meio do Questionário Final, verificou-se que os alunos não encontraram 

dificuldade em compreender o que os Textos Exploratórios apresentavam, pelo fato 

que 80%95 dos participantes julgaram que os textos são fáceis de entender, 10% 

informaram que entenderam apenas parcialmente e os outros 10% disseram que os 

textos apresentaram muitas palavras novas e, por isso, não entenderam várias 

partes. Tais dificuldades foram trabalhadas no decorrer das atividades de pesquisa e 

                                                 
95Dados obtidos através da análise das respostas à questão 1 do Questionário Final. 
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investigação, com discussões para esclarecimentos dessas dúvidas e resolvendo 

tais contratempos, também, com orientações, inclusive, para novas pesquisas.  

Ratificando esta conclusão, 75%96 dos alunos do grupo disseram que as 

informações contidas nos textos ajudaram a compreender as atividades propostas e 

os 25% restantes defenderam a ideia de que estes eram fáceis e, por isso, 

entenderam a maior parte das informações dos textos. 

Desse grupo, 90%97 considerou suficiente o tempo que foi destinado para a 

realização dos trabalhos e quanto às atividades propriamente ditas, 50% gostou 

mais da Atividade 1, 20% preferiu a Atividade 2 e 30% gostou mais da Atividade 3. 

Destacaram, ainda, terem gostado mais das tarefas em que utilizaram o 

Geogebra.Vale frisar, também, que houve quem respondesse que gostou de todas 

as atividades, justificando que foi porque falam da “evolução da Matemática na 

sociedade” (informação verbal)98, como mostra a figura 104. 

Figura 104
99

 – Resposta da questão 5 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

A justificativa do aluno condiz com a competência estabelecida pelo PCNEM 

no que se refere a “relacionar etapas da HM com a evolução da humanidade” 

(BRASIL, 2000, p.46). Dessa forma, vemos que nossas atividades visam atender ao 

que recomendam os documentos oficiais que regem a Educação Básica no Brasil.  

Ao serem questionados sobre a experiência quanto ao uso da HM através do 

estudo de problemas históricos nas atividades para estudar Função, todos100 os 

alunos consideraram a experiência interessante. Desse total, 90%101 gostariam de 

realizar atividades com HM novamente, sendo que todos102 do grupo recomendariam 

para outras pessoas estudar Matemática através da história, porque acham103 que é 

algo interessante (36%), que facilita a aprendizagem (28%) e que torna a aula mais 

atrativas (36%). 

                                                 
96

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 2 do Questionário Final. 
97

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 3 do Questionário Final. 
98

 Transcrição de fala de aluna obtida a partir de gravação de vídeo feita pela pesquisadora e 
captados no decorrer dos encontros. 
99

 Todas, pois fala da evolução da matemática na sociedade. (transcrição de resposta de aluno). 
100

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 6 do Questionário Final. 
101

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 7 do Questionário Final. 
102

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 8 do Questionário Final. 
103

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 9 do Questionário Final. 
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Isso nos resgata o uso da HM como tendência capaz de facilitar a 

aprendizagem e que promove o conhecimento da origem e do significado dos 

conhecimentos matemáticos. Atividades da redescoberta foram usadas para compor 

o Caderno que, como defendem Fossa, Mendes e Valdés (2006), permitem que o 

aluno repense o que foi feito no passado por outras pessoas, promovendo motivação 

e interesse. Dessa forma, as respostas dos estudantes à questão 9 citada, nos 

mostram que o uso da HM em nossas atividades atenderam ao que pretendiam.   

No que diz respeito ao uso do software Geogebra, 80%104 dos discentes 

consideraram interessante, 10% informaram que foi difícil e cansativo e 10% 

forneceram observações, a exemplo do que aparecem nas figuras 105 e 106, que 

são respostas dos alunos ao Questionário Final. 

Figura 105
105

 – Resposta da questão 10 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 106
106

 – Resposta da questão 10 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

40%107 do grupo sentiu dificuldade na manipulação do software, 

argumentando que se trata de programa amplo e diferente, e ainda a justificativa que 

aparece na figura 107. 

 

 

 

 

                                                 
104

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 10 do Questionário Final. 
105

 Dificil de se manusear, devido o software ser amplo e existir coisas que nem sabemos mexer. 
(transcrição de resposta de aluno). 
106

 Foi interessante, porém, complicado. (transcrição de resposta de aluno). 
107

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 11 do Questionário Final. 
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Figura 107
108

 – Resposta das questões 11 e 12 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Mesmo com tais dificuldades todos109 os alunos informaram que gostariam de 

realizar outras atividades com o Geogebra. A conclusão em questão nos confirma a 

utilização das TIC em sala de aula que, por suas múltiplas linguagens, podem 

possibilitar aprendizado com prazer e encanto, enriquecendo o ambiente de 

conhecimento, de modo a atrair o interesse do aluno, o qual reconhece que o 

esforço empreendido é recompensado pela aprendizagem. 

Os estudantes110 indicaram ter familiaridade com alguns recursos do software, 

principalmente com aqueles que envolvem gráficos e tabelas. Uma aluna, como 

mostra a figura 108, respondeu dizendo se sente familiarizada com     , gráficos, 

tabelas e cálculos, o que nos remete às diferentes formas de representação de 

Função, associadas às ideias algébricas, geométricas e aritméticas, 

respectivamente. 

Figura 108
111

 – Resposta da questão 14 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Do total de alunos do grupo, 90%112 recomendaria a alguém estudar 

Matemática com o Geogebra porque113é interessante (30%), facilita a aprendizagem 

(30%) e torna a aula mais atrativa (35%). De fato, tais justificativas mostram que 

utilizar as TIC em sala de aula, ou seja, possibilitar aos alunos vivências em que há 

a interação entre técnica (informática) e ser humano (pensamento) é vista por eles 

como recurso capaz de favorecer o ensino, o que nos remete aos seres-humanos-

com-mídias, pensados por Borba (2002), cuja tecnologia estende e modifica o 

                                                 
108

 Ao acrescentar letras junto aos cálculos numéricos, ou cálculos muito grandes para obter algo, etc. 
109

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 13 do Questionário Final. 
110

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 14 do Questionário Final. 
111

    , gráficos tabelas cálculos. (transcrição de resposta de aluno). 
112

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 15 do Questionário Final. 
113

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 16 do Questionário Final. 
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raciocínio pelos seus aspectos de experimentação e visualização propiciadas pela 

investigação. 

Todos114 os alunos envolvidos gostaram de solucionar problemas históricos 

utilizando recursos da tecnologia, em nosso caso, o software Geogebra e 

informaram115 que a tecnologia ajudou nas investigações históricas. Vale ressaltar 

que o Questionário Inicial já havia indicado que os estudantes esperavam e estavam 

acostumados à proposta de uso da HM e TIC isolados, e que aqui foi feito de forma 

articulada. Como comentários referentes a esta temática, sugerimos o  que aparece 

na figura 109. 

Figura 109
116

 – Respostas das questões 17 e 18 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Com relação à IM, 75%117 das respostas julgam que esse tipo de realização é 

interessante, enquanto que apenas 15% indica que são difíceis e cansativas. 

Desse grupo de alunos, 90%118 não encontrou dificuldade para realizar as 

investigações, além disso, todos119 os estudantes gostariam de realizar outras IM e 

recomendariam120 para outras pessoas experiências assim, por121 serem 

interessantes, por facilitarem a aprendizagem, por promoverem a construção do 

conhecimento; ao invés de receberem pronto, e por tornarem o processo de ensino 

mais atrativo.  

Todos122 os estudantes do grupo consideraram que as atividades os fizeram 

compreender o percurso histórico que o conceito de Função passou, em que 90%123 

julgou que as atividades do Caderno são suficientes para se entender as 

                                                 
114

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 17 do Questionário Final. 
115

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 19 do Questionário Final. 
116

 Facilitou o estudo e o entendimento das situações. (transcrição de resposta de aluno). 
117

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 21 do Questionário Final. 
118

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 22 do Questionário Final. 
119

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 24 do Questionário Final. 
120

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 25 do Questionário Final. 
121

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 26 do Questionário Final. 
122

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 27 do Questionário Final. 
123

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 28 do Questionário Final. 
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características da noção de funcionalidade na Antiguidade, na Idade Média e na 

Idade Moderna. 

Detalhando as respostas positivas da questão 28 do Questionário Final, 

frisamos que os estudantes escreveram sobre os entendimentos pessoais relativos à 

noção de funcionalidade na Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, como 

aparecem na figura 110.  

Figura 110
124

 – Resposta da questão 29 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Esses comentários mostram que, para o aluno, a principal diferença entre a 

noção de funcionalidade, em cada um desses períodos, tem a ver com a forma de 

representação, de modo que, na Antiguidade, a representação era a aritmética, na 

Idade Média surgiu a representação geométrica e, enquanto que, na Idade Moderna, 

a álgebra era o marco forte, bem como, a junção entre todas essas formas de 

representar uma Função.   

A maior parte dos alunos, 80%125 do total, afirmou que as atividades 

proporcionaram compreender e/ou rever conhecimentos matemáticos, ao citar 

conteúdos como Matemática Básica, operações fundamentais, equação polinomial 

do 1º grau, plano cartesiano e gráficos.  

Quando foram questionados sobre se as informações históricas, apoiadas 

pelas reflexões e testes que foram realizados, favoreceram o seu entendimento 

                                                 
124

 Na antiguidade utilizavam a aritmética e o início do surgimento de desenvolvimento de cálculos. 
Surgimento de geometria, começaram a surgir formas geométricas. Surgiram tabelas. Ocorreu o 
surgimento da álgebra, onde juntou-se as anteriores e Tablas, incógnitas, entre outros. (transcrição 
de resposta de aluno). 
125

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 31 do Questionário Final. 

29. 
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sobre Função, 80%126 dos alunos responderam positivamente, a partir das quais 

destacamos justificativas como a que aparece na figura 111.  

Figura 111
127

 – Resposta da questão 33 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

O comentário descrito indica que, para essa aluna, o estudo que fizemos 

possibilitou o conhecimento sobre o desenvolvimento do conceito de Função no 

decorrer da história. 

A questão 34 do Questionário Final solicita que os estudantes produzam um 

breve comentário descrevendo as contribuições que as atividades podem trazer 

quanto ao ensino de Função. Trazemos, nas figuras 112, 113 e 114, algumas das 

produções apresentadas pelos alunos. 

Figura 112
128

 – Resposta da questão 34 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 113
129

 – Resposta da questão 34 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 114
130

 – Resposta da questão 34 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Os textos revelam a percepção dos estudantes quanto à importância sobre o 

estudo de Função, e que esse conceito está intimamente ligado à ideia de 

dependência de valores, assim como se estudou sobre as diferenças da noção de 

funcionalidade em três diferentes períodos históricos.  

                                                 
126

 Dados obtidos através da análise das respostas à questão 33 do Questionário Final. 
127

 Sim, pois estudamos função desde o seu inicio e o seu desenvolvimento com o passar dos 
tempos. (transcrição de resposta de aluno).   
128

 Tivemos a oportunidade de nos aprofundamos no estudo da função, assunto que é de extrema 
importância no estudo da matemática. (transcrição de resposta de aluno). 
129

 Que sempre o uso de função vai nos fazer lembra de dependência, que uma coisa dependera da 
outra. (transcrição de resposta de aluno). 
130

 Elas ensinaram funções diferentes durante as três “idades”. (transcrição de resposta de aluno). 
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Com relação à definição de Função aprendida pelos alunos por meio do 

desenvolvimento de nossas atividades, nas figuras 115 e 116 nos mostram que 

alguns alunos foram capazes de construir tal conceito a partir de ideias como 

dependência entre quantidades/grandezas e ainda informando sobre dependência 

biunívoca. 

Figura 115
131

 – Resposta da questão 35 do Questionário Final de um aluno

 
Fonte: Acervo da autora 

Figura 116
132

 – Resposta da questão 35 do Questionário Final de um aluno

 
 

Fonte: Acervo da autora 

Contudo, notamos que há estudantes que ainda se limitam a definir Função 

só por meio da dependência entre quantidades, sem informar que propriedade essa 

relação de dependência deve atender para, de fato, ser considerada uma Função, 

como nos revela a resposta que aparece na figura 117. 

Figura 117
133

 – Resposta da questão 35 do Questionário Final de um aluno

 

Fonte: Acervo da autora 

Esse tipo de resposta nos indicou que esse aluno ainda não amadureceu o 

suficiente o conceito de Função em seu pensamento. Informamos, nesse caso, se 

trata de um aluno do 8º ano do Ensino Fundamental e julgamos que, talvez, seja 

necessário rever algumas das atividades para, de fato, compreender essa definição. 

De qualquer modo, percebemos que a ideia de funcionalidade, como entendida na 

Antiguidade, isto é, como relação aritmética de dependência entre quantidades, ficou 

clara para este discente. 

                                                 
131

 Função pode definir-se pela relação de dependência entre uma e outra quantidade, a uma única 
quantidade, sendo considerada bionívoca. (transcrição de resposta de aluno). 
132

 Função é a união biunívoca entre grandezas um número depende de outro, se mudar um muda o 
outro. (transcrição de resposta de aluno). 
133

 Função é a dependência de quantidades. Um valor depende do outro. (transcrição de resposta de 
aluno). 
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Por fim, solicitamos que fizessem comentários ou sugestões sobre o trabalho 

do qual participaram. Dessas produções, apresentamos os escritos de alguns 

discentes nas figuras 118 e 119. 

Figura 118
134

 – Resposta da questão 39 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

Figura 119
135

 – Resposta da questão 39 do Questionário Final de um aluno 

 

Fonte: Acervo da autora 

A tarefa final desse último encontro de aplicação do Caderno de Atividades 

consistiu no encerramento de nossos compromissos com uma pequena 

confraternização, para finalização e agradecimento, com um lanche em um momento 

descontraído e o qual foi registrado por um dos alunos do grupo (apresentado na 

figura 120). 

Figura 120 – Encerramento das atividades 

 

Fonte: Acervo da autora 

A aplicação de nossas atividades nos levou a perceber que ajustes são 

necessários no Caderno de Atividades. O tópico seguinte apresenta as 

                                                 
134

 Uma aula bem produtiva e divertida. Através do uso de todos e software, a aula ficou fácil de 
compreender e isso foi experiência bacana para nos aprofundarmos mas no ensino de função. 
(transcrição de resposta de aluno). 
135

 Esse estudo/experiência foi útil para o entendimento de função da antiguidade até os dias atuais 
com a junção da aritmética, geometria e álgebra. Esse conhecimento irá facilitar quando formos 
trabalhar isso em sala. (transcrição de resposta de aluno). 
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recomendações e os possíveis ajustes, que são indicados por nós em busca da 

validação do nosso Produto Educacional. 

 

3.3 Ajustes e validação da proposta: adequação do Produto Educacional 

 

Feita a aplicação do Caderno de Atividades muitos elementos foram 

percebidos de modo que, a prática, nos levou a concluir que a validação do nosso 

Produto Educacional perpassa por alguns ajustes e alterações. Apresentamos, 

então, um quadro resumo contendo Problemas/Ajustes percebidos nas atividades, 

Alterações que serão realizadas no Caderno de Atividades, seguidos de 

Recomendações/Justificativas que facilitarão o trabalho do professor ao utilizar esse 

material para aplicação da proposta com seus alunos. 

Quadro 3 – Problemas/Ajustes, Alterações e Recomendações/Justificativas para o Caderno de 
Atividades 

Problemas/Ajustes Alterações Recomendações/Justificativas 

Textos exploratórios 
com caráter de 
academia. 

Serão transformados para formato 
semelhante ao de paradidático, com 
menos citações /referências e 
linguagem mais próxima à dos 
estudantes. 

Para serem aplicadas a alunos da Educação 
Básica, as atividades devem apresentar 
linguagem mais acessível. 

Tempo para 
aplicação da 
proposta. 

Embora as Atividades componham 
um único Caderno, elas são 
independentes de modo a possibilitar 
a aplicação de cada uma 
separadamente, desse modo não 
sendo necessário recorrer às 
anteriores. 

Desejando-se utilizar em turmas regulares, 
pode haver dificuldade quanto ao tempo 
necessário para aplicação, devido à carga-
horária disponível. Indicamos que é possível 
a utilização apenas de uma ou duas das 
atividades por vez. 

Item Informações 
Gerais: ausência de 
informes quanto aos 
materiais que são 
necessários para as 
aulas. 

Orientar que levem pen drive para os 
encontros.  

Será necessário salvar as produções do 
Geogebra. 

Sessões de 
Reflexões e Testes 
de cada Atividade do 
Caderno. 

Indicar, antecipadamente, que a 
pesquisa será na internet. Por 
exemplo, o texto do item a da 

Situação 1 da Atividade 1, ficará 
assim: Pesquise, na internet, 
informações sobre os termos: tábuas 
de argila, Plimpton 322, ternos 
Pitagóricos. Registre os principais 
tópicos obtidos em sua pesquisa. 

Como as atividades estão sendo realizadas 
em laboratório de informática, pesquisas na 
internet são mais convenientes. 

Itens que orientam 
pesquisas na internet: 
item a da Situação 1 
da Atividade 1; item a 

da Situação 2 da 
Atividade 1; item a da 

Situação 4 da 
Atividade 2; itens c, l, 
n e t da Situação 5 

da Atividade 3. 

Indicar links para estas pesquisas 
visando direcionar melhor o trabalho 
dos alunos.  

Pesquisas abertas levam a vários sites 
sobre temas bem diferentes do que se 
busca, alguns, inclusive, que não têm 
ligação alguma com o que se está 
estudando. 

Sessão envolvendo 
exibição de vídeos.  

Encaminhar como tarefas de casa, 
explicitando esta informação já no 
Caderno de Atividades ao invés de 

Propondo esta sessão como tarefa de casa, 
haverá melhor articulação do tempo para 
realização das atividades. Para concluir este 
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propor exibição em sala. Desse 
modo, a Atividade ficaria: Após as 
leituras e a realização das tarefas que 
já foram desenvolvidas, assista, em 
casa, a parte dos vídeos que 
abordam a mesma temática e estão 
disponíveis nos links. 

item, recomendamos que a aula seguinte 
seja iniciada com a socialização do que cada 
aluno registrou como importante dos vídeos 
e discussões sobre o assunto abordado. 

Cronograma de 
aplicação. 

Incluir informações indicando no 
cronograma qual é o Texto 
Exploratório para cada Atividade, 
apontar a que Situação se refere 
cada estudo sugerido e informar que 
as pesquisas a serem realizadas 
fazem parte da sessão Reflexões e 
Testes. 

Estas ações servirão para fornecer dados 
mais precisos quanto às atividades que 
serão desenvolvidas. 

Item b da Situação 1 

da Atividade 1. 
Alterar o número da figura que 
aparece no enunciado de 4 para 9. 

Houve falha na indicação da numeração da 
figura. 

Item c da Situação 4 

da Atividade 2. 
Substituir a palavra ente pela palavra 
figura. 

Os alunos podem não conhecer o termo 
ente. 

Item h da Situação 4 

da Atividade 2. 
Eliminar este item. Para que haja possibilidade de as Atividades 

serem aplicadas de maneira independente, 
este item será retirado do Caderno afim de 
que, ao responder alguma Atividade, não 
seja necessário recorrer a atividades 
anteriores.  

Item c da Situação 5 

da Atividade 3. 

Mudá-lo para item a. Consideramos mais conveniente iniciar as 
reflexões com as pesquisas.  

Terceiro tópico dos 
itens a e b da 

Situação 5 da 
Atividade 3. 

Transformá-los em itens b e c.  

Indicar que poderão ser usadas as 
opções Função à Mão livre ou 
Caneta, da aba Mover, para construir 
o gráfico manualmente no Geogebra. 
O novo texto será: Ligue as 
extremidades obtidas por meio de 
uma curva utilizando a opção Função 
à Mão livre ou Caneta que estão na 
aba Mover, de maneira semelhante 
ao que foi feito no item a. 

Orientar melhor a construção do gráfico das 
funções           e           . 

Itens c e d da 

Situação 5 da 
Atividade 3. 

Acrescentar itens com o seguinte 
enunciado: Com essas 
considerações, para analisar o 
comportamento do gráfico da função 
         , realize as ações 
seguintes: 

 Escolha e ative a opção “controle 
deslizante” (também chamado de 
seletor); 

 Marque um ponto de coordenadas 

( ,      ), digitando esse par 
ordenado na Entrada, 

 Clique com o botão direito sobre 
este ponto e ative a função Habilitar 
rastro; 

 Deslize o seletor, mudando os 
valores numéricos, e observe o 
percurso que este ponto faz. 

Fornecer melhores elementos para as 
reflexões desses itens, contribuindo para um 
estudo mais preciso do comportamento da 
curva que corresponde à Função     
    . 

Itens e ef da Situação 

5 da Atividade 3. 
Os novos enunciados para estes 
itens são:  
e) Para finalizar, plote, no Geogebra, 
o gráfico de          , seguindo: 
 

 Digite na janela Entrada a 

expressão          ; 

 Tecle enter e observe o gráfico 
obtido. 
 

----- 
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f) As curvas obtidas por meio de cada 
opção coincidiram? 

Itens g, h e i da 

Situação 5 da 
Atividade 3. 

Serão correspondentes aos itens d, e 
e f, contudo, em relação à 

função          . 
g) Em outro arquivo no Geogebra, 
repita as ações do item d, no entanto, 
para          , efetuando: 
 

 Escolha e ative a opção “controle 
deslizante” (também chamado de 
seletor); 

 Marque um ponto de coordenadas 

( ,  𝑖   );  

 Clique com o botão direito sobre 
este ponto e ative a função Habilitar 
rastro; 

 Deslize o seletor, mudando os 
valores numéricos, e observe o 
percurso que este ponto faz. 
 
h) Plote, no Geogebra, o gráfico de 

         , seguindo: 
 

 Digite na janela Entrada a 
expressão       𝑖  ; 

 Tecle enter e observe o gráfico 
obtido. 
 
i) As curvas obtidas por meio de cada 
opção coincidiram? 

Fornecer melhores elementos para as 
reflexões desses itens, contribuindo para um 
estudo mais preciso do comportamento da 
curva que corresponde à Função      
    . 

Notação            
no item d da Situação 

5 da Atividade 3. 

Substituir            por      
 𝑖    no enunciado. 

Esta notação,       𝑖   , é a utilizada 
pelos computadores, sugere-se que o 
professor explique isto aos alunos. 

Solicitação do nome 
das funções que 
aparecem nos itens l 
e n da Situação 5 da 

Atividade 3.  

Retirar a solicitação do nome das 
funções. 

Não foi fácil encontrar esta resposta na 
internet, uma possibilidade é direcionar 
melhor a pesquisa sugerindo links de sites. 

Fonte: Acervo da autora 

No quadro 3 estão indicadas as alterações que serão realizadas no Caderno 

de Atividades afim de otimizá-lo para a versão final proposta. Além disso, incluímos 

também algumas sugestões gerais para o professor que se interesse em aplicar as 

atividades. Estas, por sua vez, estão ainda mais detalhadas no item “Dicas para o 

professor” do referido Caderno.  

Resta-nos, agora, concluir o nosso trabalho, apresentando as considerações 

finais as quais chegamos, retomando objetivos, pergunta-foco e fundamentação, 

assim como fornecendo sugestões e recomendações aos professores que desejem 

aplicar nossa proposta, potencialidades e dificuldades encontradas no decorrer da 

aplicação do Caderno de Atividades, a citar: informes quanto a futuros trabalhos que 

possam utilizar a pesquisa como referência. Dessa forma, as considerações serão 

apresentadas e discutidas no último capítulo desse texto, o de número 4, que segue. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O quarto capítulo dessa dissertação apresenta as conclusões que chegamos 

por meio do desenvolvimento da pesquisa, as recomendações para trabalhos futuros 

relacionados ao tema central e também as sugestões/orientações para professores 

que desejem aplicar nosso Caderno de Atividades em sua prática docente. Tais 

recomendações nos indicam que o presente trabalho de mestrado não se constitui 

um fim, mas fornece condições para pesquisas posteriores que discutam a presente 

temática e afins. 

Nossa proposta apresentou concepções que se embasam no uso da História 

da Matemática articulada a elementos que dizem respeito à utilização das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação em sala de aula, por meio da 

Investigação Matemática na abordagem do ensino de Função. Assim, nesse 

trabalho, selecionamos três problemas históricos que abordam a ideia do conceito 

em relevância e que foram estudados e solucionados através de ferramentas da 

tecnologia, com o uso do software Geogebra, com vistas a favorecer o processo de 

ensino/aprendizagem desse conteúdo matemático. Além do estudo da Plimpton 322, 

do Problema 79 do Papiro de Rhind e do Problema da Corda Vibrante, incluímos 

uma situação da atualidade, mais próxima do cotidiano dos alunos na qual também 

houve a necessidade de usar o Geogebra para soluciona-la e que se inspirou nas 

investigações históricas propostas. 

Propor um Produto Educacional (PE) que alie as tendências da Educação 

Matemática, HM e TIC, via IM para verificar como/se a interação entre elas contribui 

com o ensino de Função na Educação Básica, foi nossa intenção. Mais 

especificamente e procurando responder à pergunta-foco: Que elementos 

facilitadores para o ensino de Função, no nível da Educação Básica, podemos 

encontrar, a partir da interação entre HM e TIC (Geogebra), via IM?, o estudo em 

pauta ocorreu em duas fases, uma por meio de pesquisa bibliográfica e uma do tipo 

pesquisa ação que contemplou, inclusive, a Investigação Matemática.  

A primeira fase foi realizada através de busca e leituras em livros, 

dissertações, teses e artigos em periódicos nacionais e internacionais que 

apresentam o conceito de Função, tratado através da HM e das TIC, com uso da IM. 

Como resultados chegamos a The Concept of Function up to the Middle of the 19 th 
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Century136, trabalho de Youschkevitch (1976) que nos levou a optar por estudar o 

percurso histórico do desenvolvimento do conceito de Função, considerando os 

períodos Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna. Foi tendo esse trabalho como 

princípio norteador que encontramos outras referências também estudadas e, a 

partir das quais concluímos que há elementos comuns e características que 

diferenciam o pensamento funcional nessas eras, os povos/personagens que mais 

contribuíram para o desenvolvimento desse conceito, os principais resultados 

apresentados por estes, as diferentes representações de Função e também os 

documentos produzidos por esses indivíduos. Essas conclusões foram sintetizadas e 

estão dispostas no Quadro 1 que está no capítulo 2 dessa dissertação. Além do 

quadro citado, os estudos realizados na fase inicial de nossa pesquisa nos 

embasaram contribuindo para a produção dos Textos Exploratórios e também para a 

elaboração das três Atividades do Caderno.  

A segunda fase, com caráter mais prático, deu-se com a produção e aplicação 

do Produto Educacional que consiste em um Caderno composto pelas Atividades 1, 

2 e 3, contendo os problemas históricos citados e selecionados na primeira fase 

dessa pesquisa para resolução usando o Geogebra e ainda as sessões de 

Reflexões e Testes para a Investigação. Houve também observação e análise de 

dados coletados em entrevistas (transcritas) e observações de aulas (diário de 

campo). Para a análise, também foram utilizados instrumentos como registros 

fotográficos e de vídeo, Questionários Inicial e Final, atividades de alunos e 

relatórios de observação (sintetizados em forma de relatos e textos transcritos). 

Consideramos que as respostas para a pergunta-foco da proposta aqui 

apresentada foram obtidas através das observações e análises das produções dos 

alunos, tanto nos questionamentos contidos no Caderno e discussões em sala 

quanto pelos relatórios que eles produziram para o fechamento das Atividades 1, 2 e 

3 e os Questionários Inicial e Final. A verificação desses dados nos revelou que a 

HM foi usada com intuito de facilitar a aprendizagem, proporcionando conhecimento 

acerca da origem e do significado dos conhecimentos matemáticos e das TIC, por 

apresentarem diversas possibilidades de exploração, assim como análises e 

manuseio de comandos, os quais permitem a solução de problemas para o ensino 

                                                 
136

 O Conceito de Função até a metade do século XIX (tradução nossa). 
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de Função e que contribuíram para a postura investigativa dos alunos, 

proporcionando momentos para refletir, atuar e sintetizar informações conclusivas. 

Tendo sido a pesquisa desenvolvida com o percurso metodológico pensado, a 

elaboração, aplicação e validação do PE, os levantamentos, em periódicos, 

dissertações e teses sobre História do conceito de Função (HF); seleção de 

problemas da história desse conceito que foram tratados por recursos da tecnologia, 

via IM e a utilização da HM para favorecer o ensino de Função, por meio de 

investigações; garantem que alcançamos os objetivos específicos estabelecidos 

para esse trabalho. De fato, o objetivo geral do presente trabalho foi alcançado ao 

propormos um Caderno de Atividades pautado na articulação entre HM e TIC, via IM 

que se mostrou, conforme dados da aplicação, contribuinte para o ensino-

aprendizagem de Função.  

O Caderno de Atividades foi elaborado e aplicado com alunos da Educação 

Básica. Em nosso caso, era um grupo formado por onze alunos da Educação Básica 

da Escola Estadual Castro Alves, situada em Natal, no Rio Grande do Norte, sendo 

dois deles do 8º ano, seis são estudantes que cursam o 9º ano, ambos do Ensino 

Fundamental e três estudam na 1ª série do Ensino Médio. Como posto, as 

atividades envolviam os três problemas históricos que foram estudados e 

solucionados através de recursos da tecnologia, no caso, o Geogebra. Em nossa 

proposta, a IM apareceu como aliada, permitindo a resolução desses problemas a 

partir da formulação de conjecturas oriundas de testes investigativos fomentados 

pelos recursos tecnológicos e pela HM. Desse modo, os estudantes desenvolveram 

o caráter investigativo e reflexivo, sendo responsáveis pela construção de seu 

próprio conhecimento, atuando como verdadeiros pesquisadores num processo de 

recriação das investigações históricas similares aos que os matemáticos que as 

produziram passaram. Portanto, apoiando-se na redescoberta da Matemática. 

Por essas razões, entendemos que a aliança entre HM e TIC em prol do 

ensino de Função, norteados pela IM, foi capaz de desempenhar importante papel 

no processo de construção do conhecimento do aluno, que se comportou com 

motivação e interesse, vislumbrando o desejo de questionar e sempre saber mais 

sobre o conceito de Função com suas diferentes formas de representação, 

articulando-as. Confirmamos essas afirmações ao ouvir comentários dos alunos de 

que o Geogebra foi usado para realizar os cálculos necessários para solucionar os 

problemas de maneira mais rápida, que o software facilitou a organização das 
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planilhas a partir da qual foram feitos testes e experimentações e ainda plotou 

gráficos de funções (cujo resultado foi explorado em reflexões investigativas) através 

da marcação de pontos quando eram conhecidas as suas representações 

algébricas, como, por exemplo, nos itens da Atividade 3.  

Ao concordar com Thikomirov (1981) quando este defende que a informática 

tem poder de organizar o pensamento, garantindo interação entre técnica e ser 

humano, concluímos que, em nosso caso, houve construção do conhecimento por 

um “coletivo formado por seres-humanos-com-mídias” (BORBA, 2002, p. 139), com 

a informática sendo utilizada em seus aspectos de possibilitar simulação e 

experimentação, nesse caso, propiciada pelo Geogebra, por exemplo, no caso em 

que os estudantes, ao responderem ao item e da Situação 1 da Atividade 1, já 

apresentado, foram estimulados a realizarem alterações nos valores da tabela 

Plimpton 322 para verificar o que ocorreria. Esses testes os levaram a concluir que, 

de fato, a partir de cada par de valores das colunas   e   chegávamos a um único 

resultado para a coluna   , garantindo que há relação entre as quantidades e que 

esta dependência é biunívoca.  

De fato, em nosso trabalho, utilizamos a HM como fonte de seleção e 

constituição de sequências adequadas de tópicos de ensino; de métodos adequados 

de ensino; de busca de compreensão e de significados para o ensino-aprendizagem 

e de seleção de tópicos e problemas ou episódios considerados motivadores da 

aprendizagem da Matemática escolar, como propõem Miguel e Miorim (2011). Dessa 

forma, recorremos a essa tendência da Educação Matemática para promover o 

ensino de Função, garantindo a ressignificação deste conhecimento matemático 

produzido pelo homem ao longo dos tempos, concordando com Fossa, Mendes e 

Valdés (2006). 

Isto ocorreu quando incluímos a análise da Plimpton 322, do problema 79 do 

Papiro de Rhind e do Problema da Corda Vibrante no Caderno de Atividades. 

Solucionar tais problemas foi experiência que permitiu aos estudantes participação 

ativa e crítica na construção de seus conhecimentos já que se exigiu capacidade de 

seleção e análise de informações, como recomendam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 2000). 

Nos momentos da aplicação do Caderno, os alunos, por meio dos tópicos 

Reflexões e Testes de cada atividade e durante as discussões que ocorreram em 

cada encontro, mostraram que as tarefas, de fato, conduziram a “redescoberta da 
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Matemática através de informações históricas que revestem essas situações” 

(MENDES, 2001, p. 1). Isto foi comprovado na análise das respostas dos alunos no 

Questionário Final, quando todos consideraram interessante a possibilidade de usar 

a HM através do estudo de problemas históricos nas atividades para estudar 

Função, de modo que, 90% afirmou que gostariam de realizar atividades com HM 

novamente e todo o grupo recomendaria para outras pessoas estudar Matemática 

através da história, como constam na análise das respostas do Questionário Final 

apresentada no capítulo 3 desta dissertação.  

Foi feito o uso ponderativo/manipulativo da HM em nossas atividades, o que 

reforçou a utilização dessa tendência como fonte de matéria prima para elaboração 

de atividades, sobretudo atividades de redescoberta, nas quais o aluno constrói seu 

conhecimento por meio de tais tarefas, contudo, utilizando o Geogebra como apoio. 

Nas Atividades de nosso Caderno, o uso ponderativo da HM se tornou explícito ao 

serem utilizados os problemas históricos citados para se estudar o conceito de 

Função. Nesse sentido, os relatórios finais de cada Atividade, as discussões orais 

ocorridas durantes os encontros e as respostas dos alunos ao Questionário Final 

nos revelaram que a abordagem histórica favoreceu a construção do conhecimento 

matemático. 

Sendo assim, apontaremos, na sequência, algumas potencialidades de se 

resolver problemas históricos utilizando o Geogebra, através da IM para o ensino de 

Função. 

Como potencialidades, podemos citar o fato de as TIC propiciarem o 

desenvolvimento das múltiplas linguagens a partir de seus recursos próprios que, 

com uso criativo e crítico, propiciam aprendizado com prazer e encanto, superando a 

ideia de somente transmitir informações aos alunos, mas sim, favorecendo a 

produção do conhecimento, enriquecendo o ambiente de aprendizagem. Em nosso 

caso, as múltiplas linguagens das TIC se fizeram presentes ao destacarmos as 

diferentes formas de representação de Função, a saber: a aritmética, a geométrica e 

a algébrica. Durante as atividades, os estudantes realizaram, no Geogebra, cálculos 

aritméticos, organização de dados em planilhas e plotagem de gráficos a partir da 

marcação de pontos e também através da representação algébrica de funções. 

Nesses momentos, as investigações fizeram parte da rotina quando foram realizados 

testes para verificação das relações de dependência entre as quantidades, em 

especial, atividades envolvendo contextos de natureza mais prática, a exemplo da 
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Situação 2 da Atividade 1, o problema 79 do Papiro de Rhind, situação na qual os 

alunos criaram um enunciado para utilização dos dados numéricos deste problema 

e, além disso, alterando os valores de alguma linha verificaram o que ocorria com as 

demais.  

O Geogebra, ao reunir Álgebra, Geometria e Cálculo, favorece o estudo de 

funções, fato que possibilitou a percepção de suas diferentes formas de 

representação necessária à compreensão do conceito na íntegra, conforme sinaliza 

sua história. Além disso, como diz Borba (2002, p. 138) “a história da humanidade 

está sempre impregnada de mídias”, portanto, relacionar tecnologia, busca por 

conhecimento e história, são boas alternativas para a formação da postura 

investigativa.  

HM e TIC, isolados e/ou conectados ganham força quando se trabalha com 

Função por causa de suas múltiplas formas de representação e seu caráter 

integrador, seja em conteúdos da Matemática, seja relacionando estes com tópicos 

de outra área, e também a capacidade de descrever o comportamento de 

fenômenos de naturezas diversas. Desse modo, atendemos às recomendações da 

Base Nacional Comum Curricular - BNC (BRASIL, 2014) quanto a promover 

atividades que permitem a vivência com suas formas de representação, sem se 

limitar a apenas uma ou outra, com situações contextualizadas, que atribua sentido 

aos conteúdos estudados. Tal fato pode ser proporcionado ao abordarmos, em 

nosso Caderno (PE), problemas históricos como Plimpton 322, do problema 79 do 

Papiro de Rhind e do Problema da Corda Vibrante que foram importantes em seu 

contexto, pois possibilitaram a análise aritmética da noção de funcionalidade, nos 

dando ferramentas para a realização de investigação com reflexões e testes, 

percebendo-se, por meio deles, a relação de dependência entre quantidades de 

maneira coerente com a definição atual de Função. Consideramos, além disso, que 

estes problemas também podem ser transpostos de modo similar à problemas atuais 

como é o caso de Um exemplo da atualidade: Traga o troco, que corresponde à 

Situação 3 da Atividade 1 do Caderno.  

Esse conjunto de qualidades foi percebido em diversos momentos de nossas 

aulas, quando, por exemplo, um aluno comentou que o Geogebra fez os cálculos por 

ele e que os gráficos foram feitos com rapidez para ganhar tempo, para tentar 

entender a relação entre os valores, a fim de se chegar ao conceito de Função. 

Quanto à história, saber que para os alunos é importante conhecer sobre como os 
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povos antigos realizavam cálculos, confirma que conhecer o caminho que 

percorreram os matemáticos de outras épocas para o desenvolvimento da 

Matemática é assunto do interesse dos alunos. Isso nos leva a concluir que o uso da 

HM como capaz de relacionar etapas da história com a evolução da humanidade, 

como recomendam os PCNEM (BRASIL, 2000, p. 46) é recurso favorável ao ensino 

de Matemática. 

No último encontro, os alunos, quando questionados sobre se a análise 

algébrica de Função usada na Idade Moderna fez descartar a interpretação 

aritmética e geométrica que já existiam anteriormente, defenderam que não, que 

esta última era uma “forma facilitada para resolução dos problemas antigos” 

(informação verbal)137 e ainda que “a álgebra pode ser transformada para geometria 

e para existir a álgebra precisa existir a aritmética que são os números” (informação 

verbal)138. Essas interpretações nos mostram que os estudantes envolvidos na 

nossa proposta de trabalho compreenderam que há diferentes formas de representar 

uma Função e que, na Idade Moderna há a junção das representações aritmética, 

geométrica e algébrica, como forma de entender mais precisamente este conceito 

sem usar apenas uma ou outra representação. 

Além disso, as Atividades do Caderno possibilitaram que os problemas 

históricos, Plimpton 322, problema 79 do Papiro de Rhind e Problema da Corda 

Vibrante fossem solucionados utilizando o Geogebra, situação em que a IM ocorreu 

em todas as etapas de exploração estabelecidas por Ponte, Brocardo e Oliveira 

(2013). Houve a análise dos problemas e a formulação de questões nos momentos 

das leituras coletivas dos Textos Exploratórios com discussões sobre a noção de 

Função na Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, pesquisas na internet e 

registros escritos. A observação dessas anotações, relacionando-as com os 

informes contidos nos textos, também possibilitaram a elaboração de conjecturas, de 

modo que o recurso computacional foi utilizado para a realização de testes que 

permitiram as verificações de tais conjecturas e justificação das ideias defendidas 

pelos estudantes. A avaliação e o fechamento das reflexões de cada atividade 

ocorreram com a produção dos relatórios escritos que consistiram na produção de 

                                                 
137

 Transcrição de fala de aluno obtida a partir de gravação de vídeo feita pela pesquisadora e 
captados no decorrer dos encontros. 
138

 Transcrição de fala de aluno obtida a partir de gravação de vídeo feita pela pesquisadora e 
captados no decorrer dos encontros. 



168 
 

textos com descrições e reflexões sobre as principais informações aprendidas por 

cada aluno sobre o desenvolvimento do conceito de Função no decorrer do tempo. 

Julgamos, então, que nosso trabalho contribui para a aprendizagem sobre 

Função, particularmente por articular as tendências da Educação Matemática, HM e 

TIC, norteados pela IM, haja vista concluirmos que tal interação pode ser vista como 

forte aliada ao processo de ensino, principalmente na perspectiva de alunos 

responsáveis pela construção de seu próprio conhecimento, fato que lhes permite 

vivenciar experiências inovadoras e que incentivam à postura investigativa. 

Isto posto, dentre alguns dos elementos que facilitaram o ensino do conceito 

de Função, a partir da interação entre HM e TIC, através da IM, como propusemos 

em nossa pergunta-foco apresentamos a utilização da HM como fonte de problemas 

históricos para se estudar assuntos desta área de conhecimento, em nosso caso, o 

estudo da Plimpton 322, do problema 79 do Papiro de Rhind e do Problema da 

Corda Vibrante que nos forneceram ferramentas que contribuíram para a construção 

do conceito de Função assumido na Antiguidade, na Idade Média e na Idade 

Moderna, e que dizem respeito à relação de dependências entre quantidades por 

meio da representação aritmética, geométrica e algébrica de Função, percebidas a 

partir de situações práticas. Aqui, os recursos tecnológicos foram usados para 

realização de cálculos, produções de planilhas e de gráficos, de tal forma que, com 

suas características de permitir experimentações, possibilitaram a realização de 

testes a partir da qual foram efetivadas as investigações para, por fim, ser alcançado 

o conceito de Função de cada época.  

Desse modo, como futuros estudos apontamos que os ajustes e as alterações 

descritas no quadro 2, apresentado no tópico 3.2 do capítulo 3 dessa dissertação, 

serão efetivados de modo que há o pensamento em transformar o Caderno de 

Atividades em um livro paradidático para ser usado com alunos da Educação Básica. 

Além disso, com vistas a um trabalho voltado à formação de professores, pretende-

se propor cursos de extensão, visando à formação inicial e continuada dos docentes. 

Também há o pensamento de divulgar os resultados de nossa pesquisa em 

minicursos de eventos nacionais e internacionais que versam sobre Educação 

Matemática. Dessa última proposta, pensamos que será possível escrever livro ou 

capítulo de livro que tratam dessa área de pesquisa. Ainda como práticas futuras, 

vislumbramos que os estudos realizados durante toda a nossa pesquisa poderão 

contribuir como embasamento para ingresso, permanência e conclusão de curso de 
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Doutoramento, por exemplo, com investigações aliadas a uma teoria de 

aprendizagem em Educação Matemática como a teoria Registros de Representação 

semiótica de Raymond Duval. 

Sendo assim, com tais expectativas futuras, finalizamos nosso estudo, 

frisando que essa pesquisa é vista como bom recurso para o ensino de Matemática, 

foco da linha de pesquisa Educação Matemática.        
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE  

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 
 

APÊNDICE 1: CARTA DE CONCESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E DE IMAGENS 
 
 
 

CONCESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E DE IMAGENS 
 

Eu, __________________________________________________________, 

responsável legal pelo(a) aluno(a) ____________________________________  

matriculado(a) regularmente na Escola Estadual Castro Alves, pelo presente termo 

autorizo a pesquisadora Luciana Vieira Andrade, aluna do curso de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), cuja matrícula é 20151018862 e professora de 

Matemática da Escola Estadual Castro Alves, portadora da matrícula de número 

1344293, a fazer uso das imagens, fotos, gravações e vídeos do(a) estudante citado 

acima, bem como de suas atividades e demais registros escritos e virtuais coletados 

pela pesquisadora ao longo da aplicação de suas atividades de mestrado.  

Tais registros serão usados em sua dissertação e também em publicações 

posteriores de artigos de revistas da área educacional, eventos educacionais, livros 

publicados, ou seja, com fins acadêmicos e científicos, a partir de tal pesquisa. 

 

Assinatura do responsável: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Data: _____/_____/________ 
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CRONOGRAMA 

 

As atividades referentes ao projeto supracitado acontecerão no contraturno, 

na Escola Estadual Castro Alves. Para isso, solicitamos a autorização para que o 

aluno citado participe desses momentos que ocorrerão conforme o cronograma 

abaixo: 

 

Agosto Setembro 

08/ 08 05/ 09 

15/ 08 12/ 09 

29/ 08 19/ 09 

 26/ 09 

 

Todos os encontros serão no laboratório de informática da escola, às terças-

feiras, no horário das 13:00 às 16:30. 

Os alunos deverão comparecer portando o material necessário às aulas 

(caderno de matemática, material para acompanhamento, lápis, caneta e borracha) 

e usando o uniforme completo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCOLA ESTADUAL CASTRO ALVES - Natal/RN 

Aluno(a):                                                                                       

Ano/Série: 
Matutino 

Ensino  
 

Data: 
/ 08 /2017 

Componente Curricular:  
Matemática 

Professor:  
Luciana Vieira 
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APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO INICIAL 
 

 

 

   

QUESTIONÁRIO INICIAL 
 

Caros participantes, 
 
 O questionário a seguir é uma ferramenta que muito contribuirá com o trabalho 
História e Tecnologia da Informação e da Comunicação para o Ensino de Função. 
Trata-se de uma pesquisa do Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Com ele, pretende-se obter informações sobre o 
perfil e as expectativas dos participantes, para contribuições na pesquisa citada.  
 Desde já, agradecemos pela contribuição e solicitamos a gentileza de responder 
aos questionamentos. 
 

PERFIL DO PARTICIPANTE 
 
1. Idade:______________  
 
2. Sexo:  
 
( ) Feminino     ( ) Masculino 
 
3. Nível de ensino que está:  
 
( ) Ensino Fundamental    ( ) Ensino Médio 
 
4. Série/Ano que está: _________ 
 
5. Já cursou esta(e) série/ano outra vez?   
 
( ) Sim   ( ) Não 
 
6. Já foi reprovado em Matemática?    
 
( ) Sim   ( ) Não 
 
Em caso afirmativo: 
 
7. Em que série/ano? __________ 
 
8. A que você atribui a sua reprovação? (Caso julgue conveniente, selecione mais 
de uma alternativa) 

 
( ) Os conteúdos eram difíceis. 
( ) Não tinha como ou com quem tirar dúvidas.  
( ) Teve pouco tempo para estudar.  
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( ) Não gostava da disciplina.  
( ) A metodologia do professor não era adequada.  
( ) Outras razões (Quais?) ______________________________________________ 
 
9. Quanto à Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio), você: 
 
( ) Sempre estudou em escola pública.  
( ) Sempre estudou em escola particular.  
( ) Estudou parte em escola pública e parte em escola particular.  
 
10. A História da Matemática (HM) já foi utilizada em alguma aula que você 
participou?  
 
( ) Sim   ( ) Não. 
 
11. Caso já tenha sido utilizada, o que você achou?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
12. Caso HM não tenha sido usada, o que você acha se fosse?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
13. Já teve alguma experiência com TIC (Tecnologias da Informação e 
Comunicação) em sala de aula?  
 
( ) Sim   ( ) Não  
 
14. Em caso afirmativo, quais recursos foram utilizados?  
 
( ) Aulas em laboratórios. 
( ) Retroprojetores. 
( ) Datashow. 
( ) Softwares. 
Outros______________________________________________________________ 
 
15. Em caso negativo, como acha que seria? Há algo de TIC que gostaria que fosse 
usado?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
16. Em aulas de Matemática, já usou algum software de Geometria?  
 
( ) Sim   ( ) Não. 
 
17. Em caso afirmativo, qual(is)?  
___________________________________________________________________ 
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18. Durante sua vida escolar, você já desenvolveu alguma atividade de 
Investigação?  
 
( ) Sim   ( ) Não. 
 
Em caso afirmativo:  
 
19. Em que disciplina? _____________________ 
 
20. Em que série/ano? _____________________ 
 
21. Em que situação: 
 
( ) Durante aulas, para estudar algum conteúdo. 
( ) Para projetos em feira de ciências. 
( ) Para participar de algum concurso. 
( ) Em atividades fora da escola (cursos). 
Outros______________________________________________________________ 
 
22. Já desenvolveu alguma Investigação em Matemática?  
 
( ) Sim   ( ) Não. 
 
Em caso afirmativo:  
 
23. Em que série/ano? _______ 
 
24. Em que situação: 
 
( ) Durante aulas, para estudar algum conteúdo. 
( ) Para projetos em feira de ciências. 
( ) Para participar de algum concurso. 
( ) Em atividades fora da escola (cursos). 
Outros______________________________________________________________ 
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QUANTO AO CONTEÚDO 
 
 
25. Você já estudou sobre Função, em Matemática?  
 
( ) Sim   ( )Não 
 
26. Em caso positivo, em que série? ______________________________________ 
 
27. Em caso negativo, já ouviu falar sobre esse tema?  
 
( ) Sim   ( )Não 
 
28. Você já ouviu falar sobre o conteúdo Função em outra disciplina? Qual? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
29. Que tipo de representação você já viu sobre Função? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
30. O que você sabe sobre o assunto Função? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
31. Quais são as suas expectativas quanto a participar desse projeto? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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1 APRESENTAÇÃO 

Esse Produto Educacional é fruto de uma pesquisa que tem as atenções 

voltadas à incorporação da História da Matemática (HM) na sala de aula a partir da 

utilização da história do conceito de Função e sua articulação com Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) e Investigação Matemática (IM) em prol da 

elaboração de um caderno de atividades. 

Desse modo, corresponde a um Caderno de Atividades, aplicado a alunos da 

Educação Básica (EB) e, especialmente, com utilização da HM apoiada por recursos 

tecnológicos (software de matemática dinâmica: Geogebra), o qual aborda os 

elementos de uma Função matemática, seus tipos e diferentes formas de 

representação.  

 Como intuito de verificar os elementos facilitadores para o ensino de Função, 

no nível da Educação Básica, os quais podem ser encontrados a partir da interação 

entre HM e TIC (Geogebra), o presente material se constitui, além de proposta de 

material didático (para o professor), uma ferramenta a ser aplicada para coleta de 

dados para a pesquisa HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE FUNÇÃO, abordando o 

desenvolvimento do conceito de Função ao longo da história, considerando-se os 

períodos Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, por meio da interligação citada 

via IM. 

Partindo do fato que, hoje em dia as principais ideias que vem à nossa mente 

quando pensamos em Função são sua representação gráfica e sua expressão 

analítica, nossas leituras nos levaram a notar que a ideia de funcionalidade, que não 

é recente e cujo conceito é um dos mais importantes da Matemática, não se limita a 

isso. Embora as representações algébricas e gráficas sejam muito costumeiramente 

utilizadas, não são as únicas formas de se representar uma Função. Tal fato é 

perceptível, sobretudo, quando se estuda o desenvolvimento da história desse 

conceito no decorrer dos tempos. Diante desse fato, apresentamos, então, 

características da interpretação dessa noção por parte de alguns povos ao longo dos 

tempos, seguindo a sugestão de Youschkevitch (1976), que considera a divisão nos 

períodos da Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna como didaticamente 

pertinente para se conhecer/entender o conceito de Função e seu percurso histórico. 



185 
 

O conceito de Função tratado aqui não tem origem a partir das contribuições 

de Descartes (1596 – 1650) e seus contemporâneos, ou seja, apenas da relação 

cartesiana, mas antes deles, com cálculos da Astronomia e Ciência Árabe, isto é, na 

Antiguidade. Além disso, consideramos que a consolidação desse conceito vai além 

de Descartes, extendendo-se ao século XIX, com a definição clássica. 

Segundo Garnica e Souza (2013), a HM visa compreender alterações e 

permanências nas práticas relativas à produção da Matemática, construindo versões 

sobre como os conceitos matemáticos se desenvolveram, ou seja, é uma área 

voltada à compreensão da Matemática no contexto de ensino-aprendizagem.  

 Concordando com esse ponto de vista, Miorim e Miguel (2011) defendem que 

a HM investiga as dimensões da atividade matemática na história das práticas 

sociais envolvidas no processo de produção do conhecimento. Para eles, é nítido 

verificar potencialidades que a aplicação da HM como apoio didático-pedagógico na 

escola oferece, como por exemplo, o fato de que é capaz de justificar o ensino da 

Matemática. Logo, aplicá-la como instrumento para a formalização dos conceitos e 

construção do pensamento crítico é de grande valia, e também a sua utilização 

como fonte de métodos de ensino e de problemas práticos a serem aplicados em 

sala de aula.  

No intuito de “dar significado ao aprendizado é necessário e possível 

transcender a prática imediata e desenvolver conhecimentos de alcance mais 

universal” (BRASIL, 2000, p. 7). As TIC aparecem como recursos que propiciam o 

desenvolvimento de múltiplas linguagens a partir de recursos próprios que, com uso 

criativo e crítico, garantem um aprendizado com prazer e encanto. Logo, 

compreender e empregar inúmeras tecnologias para elaborar visões de mundo e da 

sociedade é característica que se espera fazer parte do cotidiano da escola durante 

toda a EB, pois, é fato que a tecnologia exerce influência em nossa vida, porque 

impacta a sociedade e a escola e, por essa razão não pode ficar de fora, já que é 

inerente a ela.  

Assim, entendendo o homem como um coletivo pensante formados por 

humanos e não-humanos, Borba (2002) se fundamenta em algumas ideias de 

Tikhomirov (1981) quanto a defender que a informática é capaz de reorganizar o 

pensamento e não complementá-lo/substituí-lo; e de Lévy (1993), ao julgar que as 

tecnologias podem ser encaradas como extensão da memória. Nessa perspectiva, 

Lévy (1993 apud Borba, 2002) concorda com Tikhomirov (1981 apud Borba, 2002), 
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por meio do qual argumenta que não deve haver dicotomia entre técnica e ser 

humano, mas que o processo ensino-aprendizagem deve garantir interação entre a 

técnica (informática) e o ser humano (pensamento), remetendo ao desenvolvimento 

do pensamento promovido pelo que Borba (2001) chama de coletivos-seres-

humanos-com-mídia, ou seja, que a construção do conhecimento ocorre a partir dos 

coletivos pensantes formados por humanos (raciocínio) e mídias (técnica). 

 A proposta do trabalho com investigação está intimamente ligada ao estudo 

de questões que permitam a construção do conhecimento por meio da formulação 

de conjecturas (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2013).  

 Em Matemática, investigar tem características peculiares que, para Ponte, 

Brocardo e Oliveira (2013), estão fortemente representadas pelas ideias da tríade: 

conjectura-teste-demonstração. Em busca de informações sobre o que é 

desconhecido, os matemáticos vislumbram a investigação como a descoberta das 

relações entre objetos matemáticos com vistas à identificação de suas propriedades. 

Para isso, Ponte, Brocardo e Oliveira (2013) argumentam que a IM envolve quatro 

etapas: reconhecimento da situação, sua exploração e a formulação de questões; 

formulação de conjecturas; realização de testes e refinamento das conjecturas e 

argumentação, demonstração e avaliação do trabalho. 

Não sendo a Matemática um simples aglomerado de conceitos antigos e 

definitivos, a Base Nacional Comum Curricular - BNC (BRASIL, 2014, p. 116) orienta 

que o ideal é que a construção do conhecimento ocorra por meio da provocação do 

aluno por atribuir significado aos conhecimentos. No intuito de atender a essas 

ideias, a BNC (BRASIL, 2014, p. 119) informa que, para a Educação Básica – EB, o 

eixo álgebra “está associado à capacidade de identificar atributos e regras de 

formação de sequências”. O ensino de função se destaca como conteúdo que 

favorece a organização do pensamento e vai além da simples manipulação 

simbólico-algébrica.  

Nesse contexto, o conceito de Função é visto como elemento integrador no 

âmbito da própria Matemática e na interligação dela com outras áreas, atentando 

para suas aplicações sociais, por exemplo, sendo importante ao descrever e estudar 

através da leitura, interpretação e construção de gráficos, o comportamento de 

certos fenômenos. A Matemática, então, é responsável por incentivar no aluno a 

capacidade de investigação ao se deparar com situações problemas de diversas 
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áreas. Desse modo, o uso da HM e das TIC, isolados ou conectados, ganha força 

quando se trabalha com o conceito de Função, sobretudo via IM. 

Em relação à prática de sala de aula, Fossa (2001) argumenta que a analogia 

de Função com uma máquina (com comando de entrada e saída), que muito tem 

sido utilizada como estratégia de professores, é interessante, mas não suficiente 

para garantir o aprendizado desse conceito por parte dos alunos. Ele sugere, ainda, 

que, quando são utilizados métodos de ensino em que o aluno participa 

efetivamente da construção do conhecimento matemático, tal analogia não é muito 

sugestiva. Dessa forma, o ideal é a aplicação de atividades em que o aluno é 

participante ativo engajado no processo de fazer Matemática (FOSSA, 2001, p. 143). 

Isso remete à utilização de atividades que propõem a manipulação de materiais 

concretos para, a partir daí, descobrirem, por si próprios, o referido conceito, ou seja, 

“a atividade deve ir além da máquina e modelar, de maneira intuitiva, aquele 

conjunto de ideias de que o conceito consiste” (FOSSA, 2001, p. 143).  

 A partir do contexto descrito até então, chegamos à conclusão que a pesquisa 

privilegia uma abordagem que contempla o uso da HM, relacionando-a com a 

aplicação de recursos da tecnologia, especialmente ligados à elaboração e aplicação 

de atividades investigativas. Em outras palavras, como posto, trata-se de um 

trabalho que tem o uso da HM e das TIC para o ensino como procedimentos 

metodológicos e a IM como eixo norteador capaz de desenvolver no aluno o desejo 

de questionamento e o interesse por saber mais. 
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1.1 O CADERNO DE ATIVIDADES 

 

 No intuito de atingir os objetivos e de atender à metodologia pensada, o 

presente Produto Educacional é composto por um Caderno formado por três 

Atividades que incentivam a IM e o uso da TIC com aporte da HM. 

 A Atividade 1 contempla a forma como era vista/entendida a ideia de 

funcionalidade na Antiguidade (4000 a.C. - 476 d.C.), recorrendo, em especial, a sua 

representação aritmética, marco dessa época. Nela serão encontradas tarefas nas 

quais o aluno terá acesso a situações datadas da Antiguidade, envolvendo a ideia 

de funcionalidade através das relações de dependências entre quantidades, também 

sinalizadas no presente. 

 Na segunda Atividade, providenciamos momentos em que os alunos irão 

vivenciar a noção de Função na Idade Média (século V ao XV), cuja principal 

característica diz respeito ao surgimento da representação geométrica/gráfica. 

Desse modo, as atividades propostas aqui destacarão a importância de uma 

adequada representação geométrica em busca de clareza quanto ao conceito de 

Função. Os alunos vão se deparar com atividades para estudo de gráficos já prontos 

e outras em que utilizarão a tecnologia, software Geogebra, para plotar esses 

gráficos.  

 A Atividade 3 apresenta tarefas que relacionam as ideias de Função tratadas 

na Idade Moderna (início do século XVI ao final do século XVIII). Também aparecem 

questões relativas às representações aritmética e geométrica discutidas nas 

atividades anteriores, acrescidas da sua forma algébrica e das relações entre essas 

diferentes formas.  

Considerando o uso da HM como uma rica fonte de interessantes problemas 

que podem ser usados em salas de aula de Matemática, sobretudo a partir de 

atividades de redescoberta, o Caderno proporciona aos alunos conhecimento quanto 

à história do conceito de Função com o passar dos tempos, por meio de suas 

Atividades. Assim, o uso adequado da HM como instrumento pedagógico consiste 

em integrar conceitos e problemas históricos na rotina diária de sala de aula, 

tornando-se “parte da experiência matemática do aluno” (FOSSA; MENDES; 

VALDÉS, 2006, p. 140) em investigações com apoio do software Geogebra. 

  Isto posto, para trabalharmos tais aspectos e estudarmos Função via HM e 

TIC, organizamos as atividades, todas com a mesma estrutura, a saber: Carta ao 
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Professor, Sequência de Aplicação, Informações Gerais, Texto Exploratório, 

Reflexões e Testes, Conclusões para finalizar. Esta organização almeja contemplar 

os momentos de realização da Investigação Matemática, ou seja, exploração, 

conjecturas, testes e justificação a fim de usar a HM como recurso pedagógico, 

também apoiada pelas TIC. 

Diante do exposto e em virtude dos objetivos anteriormente definidos, 

apresentamos as três atividades que compõem o Caderno no tópico a seguir. 

 

1.2 ATIVIDADE 1: FUNÇÃO NA ANTIGUIDADE – ASPECTOS ARITMÉTICOS 
 

Carta ao Professor 

 

Caro professor,  

 

Considerando que noções primitivas de funções podem ser encontradas em 

relatos de povos antigos, como por exemplo, a contagem, esta atividade dará 

atenção à noção de Função que se tinha na Antiguidade de maneira que a 

representação aritmética é o cerne. 

Dessa forma, partindo do princípio que, na Antiguidade, as noções centrais 

estavam relacionadas aos elementos aritméticos, a exemplo, das tabelas 

astronômicas, das tabelas de argila para representações de quantidades, das 

operações fundamentais, seguem, então, tarefas a serem desenvolvidas com os 

alunos com o intuito de lhes proporcionar reflexões e momentos de investigação 

para que alcancem o objetivo de perceber a noção de funcionalidade, como relações 

de dependências entre grandezas, em casos reais e atuais e também fazer um 

paralelo desses casos com os da época Antiga.  

 Aproveitem a atividade. 
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Sequência de Aplicação da ATIVIDADE 1 

 

 

 

Encontros Atividade Local da atividade 

1º 

(2 aulas de 50 

min) 

 Apresentação da proposta de trabalho pelo professor. 

 Organização dos grupos. 

Sala de aula e 

laboratório de 

informática 

 Início da análise da Situação 1 com leitura coletiva 

do Texto Exploratório 1. 

 Pesquisa, na internet, para responder ao início da 

sessão Reflexões e Testes da Situação 1.  

 Respostas aos questionamentos. 

2º 

(1 aula de 50 

min) 

 Uso do Geogebra para construção de tabelas e 

realização de cálculos referentes à Situação 1. 

 Finalização da Situação 1. 

Laboratório de 

informática 

3º 

(1 aula de 50 

min) 

 Início de estudo da Situação 2 com leitura  coletiva 

do Texto Exploratório 2. 

 Pesquisa, na internet, para responder ao início da 

sessão Reflexões e Testes da Situação 1.  

 Respostas aos questionamentos. 

Laboratório de 

informática 

4º 

(1 aula de 50 

min) 

 Uso do Geogebra para construção de tabelas e 

realização de cálculos referentes à Situação 2. 

 Finalização da Situação 2. 

 Início de estudo da Situação 2 com leitura  coletiva 

do Texto Exploratório 3. 

Laboratório de 

informática 

5º 

(1 aula de 50 

min) 

 Retomada das situações 1, 2 e 3 com leitura e 

análise dos registros escritos. 

 Pesquisa, na internet, para responder ao início da 

sessão Reflexões e Testes da Situação 3.  

 Respostas aos questionamentos. 

Laboratório de 

informática 

6º 

(1 aula de 50 

min) 

 Uso do Geogebra para construção de tabelas e 

realização de cálculos referentes à Situação 3. 

 Finalização da Situação 3. 

 Início de produção de relatório escrito. 

Laboratório de 

informática 

7º 

(1 aula de 50 

min) 

 Finalização da Atividade 1 com socialização do 

relatório 1. 

Laboratório de 

informática 



191 
 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ATIVIDADE 1 

 

TEXTO EXPLORATÓRIO 1: 

UMA NOVA PERSPECTIVA PARA UM CONCEITO ANTIGO: FUNÇÃO 

 

A noção de funcionalidade existe desde a Antiguidade (4000 d.C. – 476 d.C.), 

tendo se aperfeiçoado com o passar do tempo. Nesse período, a ideia de Função 

aparecia por meio do estudo de casos particulares de dependências entre duas 

quantidades, mas onde ainda não se tinham as noções gerais de quantidades 

variáveis e funções. Foi na Antiguidade que começaram a se desenvolver algumas 

manifestações implícitas relativas à noção de Função, embora não houvesse o 

conhecimento quanto à ideia abstrata de variável, e as quantidades eram descritas 

verbalmente.  

   A noção de Função estava associada à correspondência entre grandezas, na 

verdade, correspondência entre conjuntos de objetos e uma sequência de números 

para contar, como por exemplo, o caso em que na contagem para o controle de seu 

rebanho, o homem fazia associar a cada animal uma dobra no dedo ou uma ranhura 

em barro/pedra ou marcando nós em uma corda. 

   De fato, os quipus, eram instrumentos compostos de conjuntos de cordões 

amarrados, com tamanhos e cores variados, usados para processos de contagem e 

registros numéricos, através de nós nessas cordas.  

 

 

 

Conhecimentos prévios: Noções de Matemática Básica, a exemplo das operações 

fundamentais com números naturais. 

Objetivo da atividade: Entender a ideia de funcionalidade, por meio da observação de 

situações históricas da Antiguidade, situações atuais e recursos tecnológicos (software 

Geogebra). 

Procedimentos: Leitura, pesquisa, observação de situações, análise e produção de texto, 

tabelas e diagramas com elementos que remetem ao conceito de Função na Antiguidade. 

Materiais necessários: Caneta, lápis, borracha, marca texto, computador, pen drive.  
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Figura 1 – Quipu 

 

Fonte: Didática e Matemática (2004)
139 

Figura 2 – Quipus: conjuntos de cordões usados para contagem usando nós em cordas 

   

Fonte: Eves (2004, p. 27) 

As informações registradas nos quipus eram definidas pela quantidade, forma, 

posição, cor e extensão dos cordões. Como exemplos, temos que os números 342, 

1613, 105, 2361 e 5223 seriam representados em quipus da forma como mostra a 

figura a seguir: 

Figura 3 – Representação de um Quipu 

 

Fonte: Didática e Matemática (2004)
140 

Também era possível representar o zero por meio de quipus, bastava deixar 

uma corda sem nós ou relacionar duas cordas vizinhas, como aparece nos casos 

dos números 370 e 601 na figura da sequência. 

 

                                                 
139Disponível em: <http://didaticaematematica.weebly.com>Acesso em: 15 jun. 2017. 
140Disponível em: <http://histoblogsu.blogspot.com.br/>Acesso em: 15 jun. 2017. 

http://didaticaematematica.weebly.com/
http://histoblogsu.blogspot.com.br/
http://didaticaematematica.weebly.com/uploads/2/5/9/2/25925990/5559943.jpg
http://didaticaematematica.weebly.com/uploads/2/5/9/2/25925990/5559943.jpg
http://didaticaematematica.weebly.com/uploads/2/5/9/2/25925990/5559943.jpg
http://didaticaematematica.weebly.com/uploads/2/5/9/2/25925990/5559943.jpg


193 
 

Figura 4 – Quipu 

 
Fonte: Didática e Matemática (2004)

141 

  Ainda falando sobre processos de contagem na Antiguidade, as talhas 

numéricas apareceram quando as correspondências entre quantidades passaram a 

ser registradas materialmente com marcações (entalhes) em materiais concretos 

como ossos, madeiras, pedras, etc. Além do quipu, como exemplos, temos o Osso 

de Ishango, o tablete de argila Plimpton 322 e o papiro de Rhind. Para esta Atividade 

detalharemos a tábua Plimpton 322 e um dos problemas do papiro de Rhind, a partir 

da qual trataremos da ideia de Função na Idade Antiga. 

Figura 5 – Osso Ishango usado para se fazer contas 

 

Fonte: Site do IME da USP (texto produzido por professora)
142

 

   Nesses casos, utilizava-se uma das maneiras mais antigas de contar, 

aplicando método de registro simples, empregando o princípio de correspondência 

biunívoca. Tal associação nos remete à noção de Função quando faz associar cada 

elemento de um conjunto (marcas em pedra ou nós em corda, por exemplo) a um 

único elemento de outro (animais do rebanho).  

A relação funcional também pode ser vista em algumas ações dos povos 

babilônicos, quando, em suas tabelas de argila, segundo Sá, Souza e Silva (2003, p. 

03), “para cada valor na primeira coluna existia um número na segunda, que era o 

resultado da multiplicação do número da primeira por uma constante”.  

   Os egípcios produziam tabelas, quase sempre em papiros, que eram 

utilizadas para representar resultados de investigações empíricas.  

                                                 
141Disponível em: <http://didaticaematematica.weebly.com>Acesso em: 15 jun. 2017. 
142

Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~dpdias/2014/MAT1514%20-
%20SistemasNumeracao(Texto%20MariaElisa).pdf>. Acesso em: 10 dez. 2016. 

http://didaticaematematica.weebly.com/
https://www.ime.usp.br/~dpdias/2014/MAT1514%20-%20SistemasNumeracao(Texto%20MariaElisa).pdf
https://www.ime.usp.br/~dpdias/2014/MAT1514%20-%20SistemasNumeracao(Texto%20MariaElisa).pdf
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   O papiro de Rhind apresenta a forma como os egípcios escreviam os 

números e frações e mostra a habilidade desse povo em realizar operações com 

frações unitárias.Com cerca de 30 centímetros de altura e 5 metros de comprimento, 

pertence ao Museu Britânico, exceto por alguns de seus fragmentos que estão no 

Museu do Brooklin. De acordo com Geronimo e Saito (2012, p. 125) “o documento 

foi adquirido em 1858 em uma cidade à beira do Nilo por um antiquário escocês 

chamado Henry Rhind e por isso o papiro leva seu nome. Também é conhecido 

como Papiro de Ahmes por ser esse o nome do escriba que o copiou de um trabalho 

mais antigo em 1650 a.C.”. 

   Conforme Cury e Ribeiro (2015, p. 45), os conhecimentos algébricos dos 

babilônios e dos egípcios advinham fortemente de situações de natureza prática 

em que a utilização das equações tinha um caráter mais intuitivo quando eles 

“igualavam duas quantidades com a finalidade de encontrar o valor da quantidade 

desconhecida”. Tratavam por resolver casos particulares, sem o intuito de 

generalizações e, na maioria das vezes, aplicando ideias aritméticas. De forma 

similar, as funções apareciam, como ideias ainda implícitas, para solucionar 

problemas práticos. Para esses povos, o significado de Função é o de relação. 

  Ponte (1992, p. 01), em sua discussão sobre a história desse conceito, afirma 

que “casos particulares de funções são encontrados em épocas antigas”, como por 

exemplo, “a correspondência entre um conjunto de objetos dados e uma 

sequência de números, as quatro operações fundamentais e as tabelas 

babilônicas de quadrados, raízes quadradas, cubos e raízes cúbicas”, que 

aparecem, por exemplo, na tábula Plimptom 322, onde são associados, por meio de 

operações fundamentais, pares de números primos a ternos pitagóricos. 

  Para melhor refletirmos sobre esse estudo, seguem algumas situações para 

observação e análise. Em cada caso, apresentamos também alguns 

questionamentos a partir dos quais serão feitas reflexões sobre o tema, com 

realização de testes e posteriores conclusões sobre os estudos realizados a fim de 

compreender o conceito de Função.  
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Situação 1: A Tábua Plimpton 322 

 

Os povos babilônicos foram precursores quanto aos registros de quantidades, 

relações e operações entre números por meio de tábuas de argila. 

Figura 6 – Tábulas de argila Babilônicas 

   

Fonte: Roque (2012, p. 43 e p. 62) 

Figura 7– Outras Tábulas de argila Babilônicas 

   

Fonte: The New York Times (2010)
143 

Dentre as tábuas de argila, merece destaque a Plimpton 322, que é de origem 

babilônica e se encontra no museu da Universidade de Colúmbia. Segundo Eves 

(2004), os valores escritos nessa tábula, organizados em colunas, podem ser 

interpretados através de relações aritméticas. Correspondem, de acordo com este 

mesmo autor, a ternos Pitagóricos. 

As figuras seguintes mostram a Plimpton 322 e uma representação dela feita 

por Eves (2004). Segundo Eves (2004), as linhas da tábua Plimpton 322 informam 

medidas de lados de triângulos retângulos. A coluna à direita enumera as linhas e as 

outras duas são medidas de lados de triângulos retângulos. Sendo assim, os valores 

da primeira linha podem ser indicados numa figura como a que segue de modo que 

      e      . 

 

                                                 
143Disponível em: <http://www.nytimes.com/2010/11/27/arts/design/27tablets.html>. Acesso em 15 jun. 

2017. 

http://www.nytimes.com/2010/11/27/arts/design/27tablets.html
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Figura 8 – Imagens da Tábula Plimpton 322 

   

Fonte: Eves (2004, p. 64 – 65) e Cuneiform Digital Library Initiative
144

 (cdli)
145

 

Figura 9 – Tábula Plimpton 322 apresentada por Eves (2004)  

     

              Fonte: Eves (2004, p. 64 – 65)   Fonte: arquivo pessoal da autora 

A partir da tábua Plimpton 322 conceitos matemáticos como sistemas de 

numeração, especificamente o sexagesimal, ideias sobre números primos e primos 

entre si e ainda cálculos de operações fundamentais podem ser estudados, ou seja, 

as informações contidas nesta tábua não tratam somente das relações entre os 

lados de triângulos retângulos. 

 

REFLEXÕES E TESTES: Situação 1 

 

Após esta leitura, faça o que se pede: 

 

a) Pesquise, na internet, informações sobre os termos: tábuas de argila, 

Plimpton 322, ternos Pitagóricos. Registre os principais tópicos obtidos. 

 

 Tábulas de argila: 

                                                 
144

 Disponível em: <http://cdli.ucla.edu/dl/photo/P254790.jpg>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
145

 Disponível em: <http://cdli.ucla.edu/collections/columbia/columbia.html>. Acesso em: 10 dez. 2016. 

c = 169 

b = 119 

http://cdli.ucla.edu/dl/photo/P254790.jpg
http://cdli.ucla.edu/collections/columbia/columbia.html
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Plimpton322: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Ternos Pitagóricos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) Para Eves (2004), os números dispostos na tábua Plimpton 322 

correspondem às medidas dos lados de triângulos retângulos. De acordo com ele, 

os números dispostos na primeira e na segunda colunas da Figura 9 são os valores 

escritos na Plimpton 322. Eves (2004) dispõe uma tabela contendo os números que 

aparecem nesta tábua e informa que a coluna   corresponde ao maior lado de um 

triângulo retângulo e a coluna   informa a medida de outro lado desse mesmo 

triângulo. Considerando essas informações, como seria possível determinar a 

medida do terceiro lado desse polígono? 

Tabela 1 – Prováveis números disponíveis na Plimpton 322 

    

 

119 169 

3367 4825 

4601 6649 

12709 18541 

65 97 

319 481 

2291 3541 

799 1249 

481 769 

4961 8161 

45 75 

1679 2929 

161 289 

1771 3229 

56 106 

Fonte: Eves (2004, p. 65)         Fonte: The New York Times
146

 

                                                 
146

 Disponível em: <http://www.nytimes.com/2010/11/27/arts/design/27tablets.html>. Acesso em 15 

jun. 2017. 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_ 

http://www.nytimes.com/2010/11/27/arts/design/27tablets.html
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c) Para facilitar a interpretação de dados numéricos, as tabelas aparecem como 

ferramentas que servem para organizar e sintetizar informações. Dessa forma, 

reorganize os dados da Plimpton 322 em uma tabela. Para isso, utilize o 

softwareGeogebra ,realizando os passos descritos a seguir.  

 

 Passo 1: abra o software Geogebra.     

 Passo 2: caso já apareça a janela indicada na imagem a seguir, selecione a 

função Planilha de Cálculos. 

 

 Passo 3: caso esta janelinha não apareça, selecione a aba Exibir e acione a 

função Planilha. 

 

Após, obterá: 
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 Passo 4: feche a Janela de Álgebra e a Janela de Visualização. 

 

Obtendo: 

 

 Passo 5: Para começar a organizar os dados na tabela, inicie dando nomes 

( ,  ,  ) às três primeiras colunas digitando essas letras nas células A1, B1 e 

C1, respectivamente. 

 

 Passo 6: Agora que cada coluna já tem nome, vamos começar a alimentar os 

dados numéricos nas células adequadas. Consulte a tabela do tópico b e 

preencha completamente as colunas b e c. 

 

 Passo 7: Grave o seu trabalho clicando na aba Arquivo e selecionando a 

opção Gravar Como. Salve em seu pen drive. O arquivo deve ter como título o 

nome dos componentes do grupo. 
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Exemplo: Maria, João e José.ggb 

 

 

d) A tabela que você produziu será utilizada agora para fazer os testes 

necessários à confirmação da veracidade da informação defendida por Eves (2004) 

no item b. Considerando que   será uma coluna com as medidas do terceiro lado 

dos triângulos retângulos analisados pela Plimpton 322 e que no item b pensamos 

como seria possível determinar essa medida, efetue os cálculos necessários e 

preencha a tabela a seguir com os valores adequados. Para os cálculos no 

Geogebra, siga os seguintes passos: 

 

 Passo 1: Acrescente à sua tabela duas colunas intituladas b*b e c*c. Para que 

servirão essas duas novas colunas? Haveria outra forma para escrever estas 

operações? Em caso afirmativo, qual seria? Em caso negativo, justifique. 

 

 

 

 

 

 

 Passo 2: Para preencher essas duas novas colunas com os resultados dos 

quadrados de   e  , respectivamente, utilizaremos funções do próprio 

Geogebra. Ative a opção   destacada na imagem: 
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Em seguida, preencha a coluna b*b digitando no espaço correspondente à   , 

quais as células que você quer que sejam multiplicadas. Para o primeiro valor, por 

exemplo, teremos: b2*b2. 

 

Clique enter para o Geogebra apresentar o resultado da operação, na célula 

indicada. 

 

Repita essa ação até preencher completamente a coluna b*b. 

 Passo 3: Repita os procedimentos do passo anterior, agora para a coluna c*c: 

para começar, selecione a célula e2, digite c2*c2, tecle enter. 

   

 Passo 4: Para preencher a coluna a, você deverá subtrair cada resultado da 

coluna c*c pelo correspondente na coluna b*b. Qual é o motivo disto? Desse 

modo, acrescente uma coluna chamada a*a. 
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Selecione a célula na coluna a*a, que você quer completar, inicialmente será 

a f2, digite e2-d2 e tecle enter. 

 

Para a primeira linha, aparecerá o resultado seguinte: 

 

Este resultado é o quadrado da medida de  . 

 Passo 5: Para determinar o valor de a, que cálculo seria necessário, a partir 

desse último valor encontrado? Qual é a razão para este cálculo? Se você 

estiver convicto disso, selecione a célula na coluna a que você quer 

preencher, para f2, por exemplo, digite sqrt(f2), que é a maneira como o 

Geogebra entende a solicitação do cálculo da raiz quadrada do número que 

está na célula f2. Tecle enter. 

   

Repita isso até preencher toda a tabela. 

 Passo 6: Salve a tabela com as três colunas preenchidas. 
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Preencha a tabela seguinte com os resultados da coluna a já obtidos. 

Tabela 2 – Adaptação da Plimpton 322 

      

 119 169 
 3367 4825 
 4601 6649 
 12709 18541 
 65 97 
 319 481 
 2291 3541 
 799 1249 
 481 769 
 4961 8161 
 45 75 
 1679 2929 
 161 289 
 1771 3229 
 56 106 

Fonte: Eves (2004, p. 65) 

 

e) Observando atentamente tais informações, analise e responda:  

 As medidas dos lados do triângulo estão relacionadas? 

___________________________________________________________________ 

 A medida do terceiro lado de cada triângulo foi obtida a partir de quais outros 

valores?  

___________________________________________________________________ 

 Desse modo, você confere a dependência entre os valores dos lados dos 

triângulos que aparecem na Plimpton 322?  

___________________________________________________________________ 

 Existe algum par de medidas de lados de um triângulo retângulo capaz de 

fornecer mais de um valor para a medida do terceiro lado? 

___________________________________________________________________ 

 Se trocarmos os valores de   ou   em alguma linha da tabela, o que ocorre? 

Teste, em sua tabela do Geogebra, por exemplo, alterando as informações da 

linha 1. 

___________________________________________________________________ 

 Produza um breve comentário descrevendo e justificando a sua resposta. 

Para essa justificativa, informe se, com cada par de valores de   e  , é 

possível determinar mais de um valor para   ou se   só muda se   ou   

mudarem. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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f) Conforme suas investigações e conclusões até aqui, efetue os cálculos 

necessários e preencha completamente a tabela que segue:  

Tabela 3 – Prováveis números disponíveis na Plimpton 322 

      

120 119 169 
3456 3367 4825 
4800 4601 6649 

13500 12709 18541 
72 65 97 

360 319 481 
 2291 3541 

960  1249 
600 481  

6480 4961 8161 
2400 1679 2929 

 161 289 
2700  3229 

90 56  

Fonte: Eves (2004, p. 65) 

Caso seja necessário, retome os itens b, c e d para relembrar o passo a 

passo de tarefas como essa. 

 

g) Outra maneira de sintetizar informações de modo organizado é utilizar 

diagramas cujo poder visual é bem forte. Em se tratando de grandezas que se 

relacionam, o diagrama de Venn é muito utilizado. Pesquise, na internet, sobre este 

tipo de esquema e registre as principais informações obtidas. 

 

 Diagrama de Venn: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

h) Agora, represente os dados numéricos contidos nas colunas   e  ,   e   e   e 

  da Plimpton 322 usando diagramas de Venn. Para analisar como é a dependência 

entre essas quantidades, responda: 

 Existe algum valor de   que está associado a mais de um valor de  ? 

___________________________________________________________________ 

 O que ocorre se compararmos   com  ? 

___________________________________________________________________ 

 E se compararmos   com  ? 

___________________________________________________________________ 
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 As medidas dos lados do triângulo estão relacionadas? 

___________________________________________________________________ 

 Agora, conforme for a dependência que você percebeu, associe cada par de 

conjuntos, colocando uma seta () no sentido correto, exemplo: se   

depende de  , então será:  

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

         

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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Situação 2: O Problema número 79 do papiro de Rhind 

 

O Papiro de Rhind é tido como um dos primeiros documentos históricos de 

caráter matemático de que se tem notícia. É um documento que contém 87 

problemas e que apresenta os conhecimentos matemáticos dos antigos egípcios em 

especial descrevendo operações de adição, multiplicação e divisão e uso de frações. 

Segundo Geronimo e Saito (2012, p. 02), “é o mais extenso papiro de natureza 

matemática preservado até nossos dias”. 

Figura 11 – Papiro de Rhind 

 

Fonte: British Museum
147 

O problema 79 do papiro de Rhind, segundo Eves (2004), apresenta os 

curiosos dados que seguem: 

 

Figura 12 – Dados adaptados do Papiro de Rhind 

 

Fonte: Eves (2004) – adaptado pela autora 

                                                 
147

Disponível em: 

<http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_
gallery.aspx?partid=1&assetid=413752001&objectid=110036> Acesso em 25 mai. 2017. 

Bens 

Casas 7 

Gatos 49 

Ratos 343 

Espigas de trigo 2401 

Hectares de grãos 16807 

 19607 

 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=413752001&objectid=110036
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=413752001&objectid=110036
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REFLEXÕES E TESTES: Situação 2 

 

Reflita, então, sobre as ideias: 

 

a) Pesquise, na internet, o significado dos termos: papiro, Rhind e papiro de 

Rhind. Registre as principais ideias obtidas em sua pesquisa. 

 

 Papiro: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Rhind: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Papiro de Rhind: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) De acordo com Eves (2004), o problema 79 do papiro de Rhind apresenta 

estes dados, sem uma contextualização descrita. Analise essas informações e 

produza um enunciado que seria capaz de transformar esses dados em um 

problema com contexto adequado. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c) Solucione o problema a partir do enunciado elaborado por você no item b e 

escreva um breve comentário que seja uma resposta completa e adequada para 

esta questão. Para esta solução, informe que operação deve ser realizada para 

obter o valor 19607 indicado no enunciado. 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

d) De acordo com sua pesquisa e a observação sobre o problema número 79 do 

papiro de Rhind, reflita: há relação de dependência entre o resultado do problema 

(19607) e que outros valores? Descreva as ideias que o fizeram chegar a tal 

conclusão. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

e) Se mudarmos a quantidade que aparece em alguma linha, o que ocorrerá 

com o valor final? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

f) O valor da linha 2, número de gatos, tem dependência com qual outro valor 

do problema? Como é essa dependência? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

g) A quantidade da linha 3 depende de que outro valor do problema? Descreva 

esta dependência. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

h) Há ligação entre a linha 4 e a linha 1? Descreva. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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i) Que conclusões podemos chegar quanto à relação de dependência dos 

valores envolvidos nesse problema? Utilize a planilha de cálculos do Geogebra, 

conforme Situação 1, para fazer testes e responda explicando as operações 

necessárias para determinar cada número que aparece no enunciado. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

j) Se quisermos acrescentar uma sexta linha neste problema com valor, por 

exemplo, para grãos de arroz, que quantidade seria? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

k) Se substituirmos a primeira quantidade por 5, como ficariam as outras? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

l) E se o valor inicial fosse 10, qual seria o total? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Os casos apresentados até agora são exemplos de situações cuja análise nos 

remete à ideia de relação de dependência entre quantidades. Eles aparecem na 

História como registros de conhecimentos matemáticos dos povos da Antiguidade. 

Situações de nosso cotidiano também podem remeter à dependência entre 

quantidades similares àquelas a que se referiam os povos antigos. Você concorda? 

Vejamos o exemplo que segue e o analisemos. 
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Situação 3 - Um exemplo da atualidade: Traga o troco 

 

Dona Penha sempre pede à sua filha que vá 

ao mercadinho comprar algumas coisas. Da última 

vez, solicitou que a menina lhe providenciasse: 

A mãe entregou R$ 100,00 à filha e lhe 

recomendou que trouxesse o troco certinho! 

 

REFLEXÕES E TESTES: Situação 3 

 

Neste exemplo, é possível perceber que o valor total a ser pago pode variar 

de acordo com algumas questões. Dependendo, por exemplo, da quantidade que se 

deseja comprar de cada item, o valor que será pago sofre alterações.  

Pensando nesse caso e usando sua análise como exemplo, responda: 

 

a) O valor que se pagará pelas compras depende de que informações? Há, 

então, dependência entre o valor total a se pagar e algum outro valor? Qual? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) Você consegue perceber, quanto à ideia de dependência entre grandezas, 

alguma semelhança entre as situações antigas que já foram estudadas nesta 

Atividade 1 e este exemplo envolvendo algo da atualidade? Explique. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c) Considere os valores que estão indicados na tabela que segue e complete-a 

com as informações quanto aos preços pagos por cada produto e o valor total que a 

filha de Dona Penha terá que pagar. Lembre-se de levar em conta a quantidade de 

cada item que ela precisa comprar. 

 

8 pães 
½ kg de queijo de coalho 
1 kg de arroz 
½ kg de carne de sol 
10 laranjas 
1 kg de açúcar 
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d) De acordo com a situação 3, a filha de Dona Penha tem R$ 100,00 

disponíveis para estas compras. De quanto será o troco se a compra seguir os 

preços indicados no item anterior? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

e) Utilize o Geogebra para produzir tabelas que deixem explícitas a dependência 

entre o valor total a ser pago e outras quantidades como, por exemplo, itens a 

serem comprados, quantidade de cada produto e preço de cada unidade adquirida. 

Para isso, calcule o valor total ser pago a partir das seguintes mudanças e 

considerando os preços calculados no item anterior: 

 

 Para a TABELA 1: elimine os dois últimos produtos na compra;  

 Para a TABELA 2: aumente em uma unidade ou em 1 kg a quantidade de 

cada produto a ser comprado; 

 Para a TABELA 3: considere que o preço unitário de cada produto está 10% 

mais baixo. 

 

TABELA 1  TABELA 2  TABELA 3 

Produto Preço  Produto Preço  Produto Preço 

        

        

        

        

        

        
Total   Total   Total  

 

 

 

Produto Preço por unidade Quantidade a comprar Valor a pagar 

Pão francês R$ 0,20 por unidade 8 unidades  

Queijo de coalho R$ 19,00 por 1 kg ½ kg  

Arroz R$ 3,69 por 1 kg 2 kg  

Carne de sol R$ 25,00 por 1 kg 1,5 kg  

Laranja R$ 0,15 por unidade 20 unidades  

Açúcar R$ 2,66 por 1 kg 2 kg  

Total a pagar      
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f) Comparando o total a ser pago nos itens c e e, o que você percebe: houve 

mudança? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

g) E em relação ao troco, algo mudou? Por que isso aconteceu? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

h) O que ocorre com o total a ser pago se resolvermos duplicar a quantidade de 

produtos a serem comprados? E se quisermos triplicar as quantidades? E se 

decidirmos comprar apenas a metade da quantidade inicial? Represente essas 

informações em tabelas e faça um breve comentário comparando os resultados com 

os valores do problema inicial. 

 

DOBRO  TRIPLO  METADE 

Produto Preço  Produto Preço  Produto Preço 

        

        

        

        

        

        
Total   Total   Total  

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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TAREFA DE CASA 

 

 Após as leituras e a realização das tarefas que já foram desenvolvidas, 

assista a parte dos vídeos que abordam a mesma temática e estão disponíveis nos 

links: 

 

 Vídeo 1 - Matemática babilônica: (assistir aos 20 minutos iniciais) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7rJgCxbRQQ&index=1&list=PLxEB_CPQhRLuL

eD_N85EZLcSg4oO1YJqv 

 

 Vídeo 2 - Matemática do Egito: (assistir aos 10 minutos iniciais) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bPGUGdaBPWE&list=PLxEB_CPQhRLuLeD_N8

5EZLcSg4oO1YJqv&index=2 

 

a) Agora, registre os pontos que considera mais importantes nos vídeos que 

falam sobre o pensamento funcional na Antiguidade. 

 

 Vídeo 1: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Vídeo 2: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Em suma, a contribuição da Antiguidade para o conceito de Função é 

marcada pelos povos Babilônios, Gregos, Egípcios, Árabes e Hindus, que 

produziram documentos como tabelas de argilas para registros numéricos e 

cálculos aritméticos, como por exemplo, as tabelas astronômicas e as tabelas de 

cordas. Nessa época, estudiosos como Ptolomeu (90 – 168) e Pitágoras (570 – 495) 

https://www.youtube.com/watch?v=n7rJgCxbRQQ&index=1&list=PLxEB_CPQhRLuLeD_N85EZLcSg4oO1YJqv
https://www.youtube.com/watch?v=n7rJgCxbRQQ&index=1&list=PLxEB_CPQhRLuLeD_N85EZLcSg4oO1YJqv
https://www.youtube.com/watch?v=bPGUGdaBPWE&list=PLxEB_CPQhRLuLeD_N85EZLcSg4oO1YJqv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bPGUGdaBPWE&list=PLxEB_CPQhRLuLeD_N85EZLcSg4oO1YJqv&index=2
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muito contribuíram para o avanço do conceito de Função. Das características de 

Função na Antiguidade, destacamos a informação de que os povos antigos, em 

geral, buscavam solucionar problemas de caráter mais prático, cuja análise 

sempre recorria a casos particulares e não se tinha interesse pela busca por 

generalizações. A noção de Função era ligada à correspondência entre quantidades 

representadas em sua forma aritmética. A ideia de funcionalidade também aparecia 

nas observações de fenômenos como estudo de movimentos do sol, da lua e dos 

planetas.  

 

E PARA FINALIZAR, NOSSAS CONCLUSÕES 

 

 O momento agora será dedicado à organização das conclusões sobre as 

investigações realizadas. Para isso, considere as informações apresentadas nos 

textos já lidos, as discussões que ocorreram em sala de aula, os vídeos que você 

assistiu e as pesquisas e os registros que foram feitos. 

Foram apresentados problemas que mostram alguns elementos do 

pensamento funcional dos povos da Antiguidade, através de documentos como 

tábuas de argila e papiros e por meio de um exemplo atual. Você investigou se há 

indicativos de dependência entre quantidades nestes problemas e organizou tais 

dependências de maneira sintetizada, por meio de tabelas e diagramas, 

considerando a fundamentação fornecida pelo Texto Exploratório, pelas discussões 

em sala e pelos vídeos que apresentam elementos importantes quanto ao 

entendimento de Função na Idade Antiga. 

Agora é a vez de concluir as análises! A proposta é que, nesta última tarefa 

da Atividade 1, você produza um texto descrevendo se, de fato, cada situação 

estudada envolve Função, considerando a noção atribuída ao pensamento funcional 

dos povos antigos. Em resumo, conclua: as situações 1, 2 e 3 envolvem Função? 

Justifique sua resposta a partir do entendimento que tinham os povos da Antiguidade 

sobre esse conceito matemático. 

Como síntese de suas conclusões, o relatório deve esclarecer, de maneira 

dissertativa, respostas aos seguintes questionamentos: 

 As grandezas envolvidas nas situações estudadas estão relacionadas? 

 Estas relações são de dependência, ou seja, há grandezas em que uma é 

dependente da outra? 
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 Toda relação entre grandezas é de dependência? Em caso negativo, cite um 

exemplo de grandezas que têm relação, mas em que não há a dependência 

entre os seus valores. 

 A relação de dependência é biunívoca, isto é, cada par de grandezas estão 

relacionadas de modo que a independente admite apenas um valor 

correspondente da grandeza dependente? 

 Toda relação de dependência é biunívoca? Justifique, em caso positivo e, em 

caso negativo, cite um contra exemplo, ou seja, uma situação em que há 

dependência, porém ela não é biunívoca. 

 Quando uma relação de dependência entre grandezas é considerada uma 

Função? Exemplifique usando alguma situação real. 

 Como você definiria Função a partir das noções dos povos antigos? 

 

  Utilize, então, o roteiro seguinte para organizar suas conclusões no relatório, 

contendo 1 ou 2 páginas: 

   

  Contudo a ideia de Função não se resume apenas a essas características e 

formas de representação. Assim, apresentamos, na sequência, a Atividade 2 que se 

refere às noções sobre funcionalidade tratadas na Idade Média. 

 

 

  

 
 
CAPA 
 
1 INTRODUÇÃO:  informe como era entendido o conceito de Função na 
Antiguidade e descreva os problemas estudados. 
 
2 DESENVOLVIMENTO: descreva suas análises sobre cada problema. Para 
isso, produza um texto dissertativo respondendo a todos os questionamentos 
supracitados. 
 
3 CONCLUSÕES: finalize concluindo se as situações apresentadas nesta 
atividade representam, de fato, funções e defina Função por meio de sua análise 
quanto ao entendimento sobre funcionalidade na Antiguidade. 
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1.3 ATIVIDADE 2: FUNÇÃO NA IDADE MÉDIA – DESTAQUE ÀS 
REPRESENTAÇÕES GEOMÉTRICAS 
 

Carta ao professor 

 

Caro professor,  

 

Em se tratando do caminho percorrido pelo desenvolvimento do conceito de 

Função no passar dos tempos, a Idade Média é considerada como um período 

marcado, em especial, pelo surgimento das representações geométricas. Nesta era, 

a noção de funcionalidade também começou a ser utilizada como elemento aplicado 

à busca de generalizações. 

A Atividade 1 foi dedicada às tarefas cuja representação aritmética de 

funcionalidade era o centro das atenções, por meio das concepções da Antiguidade. 

Para a Atividade 2, as atenções estarão voltadas às representações geométricas de 

Função. A partir de agora, continuando o processo de Investigação Matemática 

sobre esse tema, utilizaremos o software Geogebra como principal recurso para 

desenvolver nossas tarefas via HM.  

  

Aproveitem as atividades. 
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Sequência de aplicação da ATIVIDADE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro Atividade Local da atividade 

1º 

(1 aula de 

50 min) 

 Apresentação da proposta de 

trabalho pelo professor. 

Laboratório de informática 

 Início da análise da Situação 4 com 

leitura coletiva do Texto Exploratório 

2. 

 Pesquisa, na internet, para 

responder ao início da sessão 

Reflexões e Testes da Situação 4.  

2º 

(1 aula de 

50 min) 

 Estudo sobre a Teoria das 

Latitudes das Formas. 

 Uso do Geogebra para construção 

de tabelas e gráficos. 

Sala de aula e laboratório de 

informática 

3º 

(1 aula de 

50 min) 

 Uso do Geogebra para construção 

de tabelas e gráficos. 
Laboratório de informática 

4º 

(1 aula de 

50 min) 

 Início de produção de relatório 

escrito. 
Laboratório de informática 

5º 

(1 aula de 

50 min) 

 Finalização da Atividade 2 com 

socialização do relatório final. 
Laboratório de informática 
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ATIVIDADE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO EXPLORATÓRIO 2:  

FUNÇÃO: UMA OUTRA FORMA DE REPRESENTAÇÃO 

 

No século XIV, na ciência Europeia, as noções gerais de Função se 

expressaram pela primeira vez de forma definida, tanto nas formas geométricas 

quanto mecânicas. Como na Antiguidade (4000 a.C. e 476 d.C.), cada caso concreto 

de dependência entre quantidades era definido por meio de uma expressão verbal, 

ou com um gráfico, em vez de uma fórmula, contudo a principal diferença neste 

período está na presença de noções gerais. Foi uma época em que o estudo dos 

fenômenos naturais estava em destaque. Como exemplos, Boyer e Merzbach 

(2012, p. 187, grifo nosso) citam a variação da “velocidade de um objeto em 

movimento e a variação da temperatura, de ponto para ponto, em um objeto com 

temperatura uniforme”. Boyer e Merzbach (2012) informam que Nicole de Oresme 

(1323 - 1382), o primeiro personagem da Idade Média (séculos XIV, XV e início do 

XVI), cujo trabalho apresentava ideia de funcionalidade, buscou solução para 

percepção e análise mais detalhadas dessas variações por meio de uma figura. 

Oresme desenvolveu, na Universidade de Paris, uma teoria geométrica das latitudes 

e longitudes das formas, que apresentam diferentes graus de intensidade e extensão 

(SÁ; SOUZA; SILVA; 2003). A partir de suas ideias, surgem as primeiras 

representações gráficas de funções.  

  Nesse período da história, as atenções eram voltadas aos fenômenos da 

natureza. Estudavam-se sobre calor, luz, cores, densidade, distância, velocidade, 

associando a quantidades dependentes e independentes, contudo, sem uma 

 

Tipo de atividade: Atividade em grupo. 

Conhecimentos prévios: Noções de Matemática Básica, a exemplo das operações 

fundamentais com números naturais e proporcionalidade. 

Objetivo da atividade: Conhecer a ideia funcional na Idade Média, percebendo 

gráficos como outra forma de representar uma Função. 

Procedimentos: Leitura, pesquisa, observação de situações e utilização do Geogebra 

para representar graficamente uma Função. 

Materiais necessários: Caneta, lápis, borracha, marca texto, computador, pen drive. 
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definição precisa. Para Vázquez, Rey e Boubée (2008, p. 144, grifo nosso), a 

evolução da ideia de Função ocorreu por meio do estudo do movimento, de tal 

modo que, “uma Função se definia por uma descrição verbal de suas propriedades 

específicas ou mediante um gráfico, mas ainda não se usavam fórmulas”. 

Desse modo, uma contribuição importante no desenvolvimento da 

representação gráfica da noção de Função foi dada pelo Bispo Nicolau de Oresme 

(1323-1382), o primeiro personagem da Idade Média (séculos XIV, XV e início do 

XVI), cujo trabalho apresentava ideia de funcionalidade, ao desenvolver, na 

Universidade de Paris, uma teoria geométrica das latitudes e longitudes das formas, 

que apresentam diferentes graus de intensidade e extensão (SÁ; SOUZA; SILVA; 

2003). 

 

Situação 4 – A Latitude das Formas 

 

 Wussing (1998, p. 125), embora considere que o gráfico de Oresme não 

corresponde a uma antecipação ao conceito de Função, já que “faltava precisamente 

a ideia de unir a representação gráfica com a álgebra”(tradução nossa), faz a 

seguinte descrição: 

 

Seguindo a inspiração intelectual da física aristotélica, Oresme se ocupou 

da representação gráfica de quantidades e qualidades e, especialmente, da 

representação de intensidades variáveis de quantidades tais como calor e 

frio, umidade e secura, movimento ... Para ele, traçava (figura 13) Oresme 

um segmento (chamado base, extensão ou longitude) que simbolizava a 

quantidade procurada (por exemplo, o movimento). Perpendicular a este se 

colocava, por meio de segmentos, a intensidade (chamada latitude ou 

intensão) da dita magnitude. Desta maneira se obtinham superfícies 

(chamadas figurae ou formae). Quando as latitudes são constantes se 

obtém um retângulo, se crescem ou decrescem em igual medida se tem um 

trapézio. Deste modo, Oresme obtinha uma expressão representativa, por 

exemplo, de uma velocidade que permanece constante ou que decresce 

uniformemente durante o movimento (WUSSING, 1998, p. 125, tradução 

nossa). 
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Seguindo a ideia de Wussing (1998), isto diz respeito à representação de 

quantidades físicas correspondem a grandezas que variam e ainda que uma 

depende da outra. 

Figura 13– Representação gráfica de Oresme 

 

Fonte: Wussing (1998, p. 125) 

Ponte (1992) associa Oresme à teoria geométrica de latitudes de formas, 

em que a independência e dependência entre grandezas quantitativas aparecem. De 

acordo com Cury e Ribeiro (2015), Oresme usou a relação de um objeto em 

movimento para a sugestão inicial de representação gráfica de funções, ou seja, 

como dizem Vázquez, Rey e Boubée (2008) a representação gráfico-geométrica 

de Oresme era usada para representar as propriedades de corpos em 

movimento. Desse modo, em seu Tractarus de latitudinibus formarum, Oresme usa 

imagens, visíveis na figura 14, para representar funções, que aparecem pela 

primeira vez. 

Figura 14– Páginas do livro Tractarus de Latitudinibus Formarum de Oresme 

 

Fonte: Pinterest
148

 

 

                                                 
148

 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/71846556530495205/> Acesso em 10 dez. 2016 

https://br.pinterest.com/pin/71846556530495205/
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A figura 15, a seguir, apresenta as medidas de tempo e velocidade e sua 

dependência por meio de retas horizontal e vertical, respectivamente. Ela foi 

denominada por Oresme como latitude das formas e foi usada para representar 

uma nova dependência entre grandezas. As expressões latitude e longitude foram 

mantidas, contudo, mais tarde, receberam as denominações ordenada e abscissa 

respectivamente, de onde Boyer e Merzbach (2012) concluíram que se trata do uso 

de coordenadas para localização. 

Figura 15 – Outra representação gráfica de Oresme 

 

Fonte: REZENDE, THESS (2009)
149

 

 

REFLEXÕES E TESTES: Situação 4 

 

a) O texto apresentado até agora cita alguns temas que foram estudados com 

frequência na Idade Média. Pesquise, na internet, e escreva um pequeno parágrafo 

explicando sobre: 

 

 Latitude: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Longitude: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Estudo dos movimentos: 

                                                 
149

REZENDE, W. M.; THESS, A. V.. Procura-se pela Função: alguém viu?2ª Jornada de 
Matemática: Oficina. UERJ, Caxias: Centro Acadêmico de Matemática, 2009. Disponível em: 
<http://pt.slideshare.net/prof.andrea/procura-se-pela-funo-algum-viu>Acesso em: 10 dez. 2016. 

http://pt.slideshare.net/prof.andrea/procura-se-pela-funo-algum-viu
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Movimento Uniforme: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Movimento Uniformemente Variado: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Velocidade: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Velocidade média: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Velocidade constante: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Aceleração: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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A análise apenas aritmética e a falta de preocupação com as generalizações 

foram marcos nos tempos Antigos enquanto que, como já mencionado, na Idade 

Média, uma nova forma de se representar dependências entre grandezas surgiu: as 

representações geométricas de Função, bem como, algumas ideias de casos gerais 

inferidos pela visualização de figuras (gráficos). 

 

b) O momento agora é de você construir representações gráficas (figuras) 

semelhante às que foram feitas por Oresme. Perceba que a ideia é de fazer uma 

figura que ilustra a dependência entre as grandezas. Para tanto, considere os 

períodos de tempo: 1h, 2h, 3h, 4h e 5h e represente-os em uma reta horizontal. 

Considere uma velocidade constante igual a 80 km/h e represente-a por meio de 

retas verticais em cada instante de tempo. Para executar essas tarefas, siga os 

passos descritos a seguir: 

 

 Passo 1: No Geogebra, a reta horizontal servirá para a marcação da grandeza 

Tempo. Trace retas verticais por cada período, correspondendo à velocidade 

em cada um. Para esta ação, use a aba Segmento do Geogebra. Como em 

nosso exemplo a velocidade é constante e igual a 80 km/h, represente esta 

informação na medida 8 unidades da reta vertical. 

     

 Passo 2: Ligue as extremidades de cada reta vertical. Você deverá obter uma 

figura parecida com a que segue: 

Figura 16 – Representação gráfica de funções 

 

Fonte: Wussing (1998, p. 125) 
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c) No item b você esboçou o gráfico de uma situação em que a velocidade não 

variava com o passar do tempo. Informe as suas conclusões, respondendo: 

 Qual foi a figura geométrica obtida pela ligação das extremidades das retas 

verticais?  

__________________________________________________________________ 

 

 Qual a forma completa que foi obtida?  

__________________________________________________________________ 

 

 Conforme a leitura do texto exploratório, a sua representação está coerente 

com os estudos de Oresme, ou seja, você obteve a figura sugerida por ele, para o 

caso em que a velocidade é constante e está relacionada com o tempo? Justifique. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Os problemas que constam na Atividade 1 foram analisadas apenas a partir 

de dados aritméticos. Para a Atividade 2 deste caderno, o  software Geogebra, como 

recurso tecnológico, é forte aliado para o entendimento sobre o conceito de Função 

dos povos da Idade Média, já que foi nesta época que surgiram as primeiras 

representações gráficas de Função. 

 

d) Nem sempre a velocidade é constante. Imagine agora que se pretende fazer 

uma viagem cuja distância total é de 100 km. Se no percurso existirem alguns 

obstáculos, área urbana ou área de serra, por exemplo, a velocidade pode variar, 

inclusive, com placas de sinalização ou radares de controle de velocidade. Vejamos 

o que acontece se, com o passar do tempo, ocorrerem os valores que estão 

descritos na tabela que segue: 

 

Tempo (h) 0 1 2 2h 30 min 5 

Velocidade (km/h) 0 100 50 40 20 

 

Essas informações significam que, na 1ª hora, a velocidade média alcançada 

foi de 100 km/h, na 2ª hora, a velocidade reduziu para 50 km/h, após 2h e meia de 



225 
 

viagem, a velocidade estava 40 km/h e depois de 5 h de viagem, a velocidade 

alcançada era de 20 km/h. 

Represente graficamente esse contexto, de modo semelhante ao que foi feito no 

item anterior, ou seja,  

 

 Represente os tempos em uma reta horizontal. 

 Indique as velocidades em cada período com retas verticais. 

 Ligue as extremidades das retas verticais. 

 

e) Analisando os resultados obtidos no item d, responda: 

 O que aconteceu com o gráfico desse item, ou seja, que figura geométrica foi 

obtida após ligar as extremidades das retas verticais?  

__________________________________________________________________ 

 

 Qual a figura completa que foi formada?  

__________________________________________________________________ 

 

 A sua representação está coerente com os estudos de Oresme, isto é, a 

figura obtida tem o mesmo formato da que é indicada no gráfico das latitudes das 

formas? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

f) Ao comparar as grandezas tempo e velocidade você concluiu algumas 

informações. Detalhe suas percepções ao responder: 

 O que ocorre com a velocidade quando o tempo aumenta?  

__________________________________________________________________ 

 

 E se o tempo reduzir?  

__________________________________________________________________ 

 

 Desse modo, se duplicarmos o tempo, o que acontece com a velocidade?  

__________________________________________________________________ 
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 E se reduzirmos o tempo à metade?  

__________________________________________________________________ 

 

 Faça testes, substitua valores na tabela e investigue observando que 

mudanças ocorrem nos gráficos. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

g) Vejamos o que você concluiu, de fato, quanto às grandezas velocidade e 

tempo:  

 Elas se relacionam?  

___________________________________________________________________ 

 

 Há dependência entre elas?  

__________________________________________________________________ 

 

 Descreva o que concluiu quanto à existência ou não de dependência. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

NOSSAS CONCLUSÕES 

 

 De modo geral, percebemos que a Idade Média contribuiu com o conceito de 

Função principalmente com os trabalhos de Oresme, através de seus livros, em 

especial o Tractarus de latitudinibus formarum, antes mesmo do século XVI. Nessa 

época (séculos XIV, XV e início do XVI), as ideias ligadas à dependência entre 

quantidades apareciam com frequência nos estudos de fenômenos da natureza 

mesmo sem haver, ainda, uma definição formal de Função. O estudo dos 

movimentos contribuiu para o avanço dessa temática já que era percebida certa 

busca por generalizações, que refletiu no surgimento das representações gráficas de 

Função, característica marcante da Idade Média. Os termos abscissa e ordenada 
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que conhecemos hoje são equivalentes a latitude e longitude, expressões usadas 

por Oresme.  

  Para resumir as suas conclusões, produza um relatório escrito contemplando 

informações sobre as perguntas: 

 As grandezas envolvidas nas situações estudadas estão relacionadas? 

 Estas relações são de dependência, ou seja, há grandezas em que uma é 

dependente da outra? 

 A relação de dependência é biunívoca, isto é, cada grandeza independente 

admite apenas um valor correspondente da grandeza dependente? 

 Um gráfico pode representar Função? Há gráfico que não é Função? Reflita 

sobre isso e justifique sua resposta com um exemplo. 

 

  Utilize, então, o roteiro seguinte para organizar suas conclusões no relatório, 

contendo 1 ou 2 páginas: 

 

   

  Mas, estes marcos, unidos aos da Antiguidade, ainda compõem apenas 

parcialmente a ideia do conceito de Função. De fato, esta só se consolida com as 

contribuições seguintes que são advindas da Idade Moderna, conforme a próxima 

sessão. 

 

 

 

 

 
CAPA 
 
1 INTRODUÇÃO:  informe quais as principais características da ideia de funcionalidade da Idade 

Média. 
 
2 DESENVOLVIMENTO: descreva suas análises sobre o problema apresentado na Atividade 2. 

Para isso, produza um texto dissertativo respondendo a todos os questionamentos citados antes. 
 
3 CONCLUSÕES: finalize concluindo se as situações apresentadas nesta atividade representam, 

de fato, funções e defina Função por meio de sua análise quanto ao entendimento sobre 
funcionalidade na Idade Média. 



228 
 

1.4 ATIVIDADE 3: FUNÇÃO NA IDADE MODERNA – USO DE 

REPRESENTAÇÕES ALGÉBRICAS ASSOCIADAS ÀS ARITMÉTICAS E 

GEOMÉTRICAS 

Carta ao professor 

 

Caro professor,  

 

Conhecendo as principais características quanto a noção de funcionalidade 

na Antiguidade e na Idade Média, cabe, então, refletirmos sobre o histórico de 

Função na Idade Moderna (início do século XVI ao final do século XVIII). Neste 

período, os elementos aritméticos e geométricos, usados nos séculos anteriores, 

continuavam a ser úteis, contudo, as relações entre estes e ainda a representação 

de Função, por meio de uma expressão algébrica, são os pontos mais fortes.  

Isto posto, apresentamos a Atividade 3 deste caderno abordando as principais 

informações quanto ao desenvolvimento do conceito de Função na Idade Moderna. 

As tarefas sugerem ações como pesquisas, registros escritos e produções no 

Geogebra com vistas à finalização por meio de um relatório escrito contendo as 

conclusões dos alunos frente a todas as investigações realizadas com base na HM e 

apoiada pelas TIC.  

  

Aproveitem as atividades. 
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Sequência de aplicação da ATIVIDADE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro Atividade Local da atividade 

1º 

(1 aula de 

50 min) 

 Apresentação da proposta de trabalho pelo 

professor. 

Laboratório de 

informática 

 Início da análise da Situação 3 com leitura coletiva 

do Texto Exploratório 3. 

 Início do estudo sobre a Situação 5: o Problema da 

Corda Vibrante (PCV). 

2º 

(1 aula de 

50 min) 

 Continuação das Reflexões e Testes sobre o PCV: 

realização de tarefas com o Geogebra envolvendo 

estudos de           e          . 

 Pesquisa, na internet, e registros escritos. 

Laboratório de 

informática 

3º 

(1 aula de 

50 min) 

 Plotagem de gráficos a partir da expressão 

algébrica e estudo de modelos de funções polinomiais, 

no Geogebra. 

 Pesquisa na internet e registros escritos. 

Laboratório de 

informática 

4º 

(1 aula de 

50 min) 

 Retomada da Atividade 3. 

 Plotagem de gráficos, no Geogebra, a partir da 

expressão algébrica e estudo de modelos funcionais: o 

caso da exponencial. 

Laboratório de 

informática 

5º 

(1 aula de 

50 min) 

 Produção de relatório escrito  
Laboratório de 

informática 

6º 

(1 aula de 

50 min) 

 Finalização da Atividade 3 com socialização do 

relatório. 

Sala de aula ou 

Laboratório de 

informática 
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ATIVIDADE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO EXPLORATÓRIO 3:  

TRIO PARADA DURA: REPRESENTAÇÕES ARITMÉTICA, GEOMÉTRICA E 

ALGÉBRICA DE UMA FUNÇÃO 

 

A noção de Função está presente, embora que de forma implícita, em todas 

as teorias relacionadas ao desenvolvimento do cálculo algébrico. Seu maior 

desenvolvimento ocorre, mais intensamente, a partir do final do século XVII, com o 

uso de expressão algébrica e segue com a análise de correspondência entre 

variáveis dependentes e independentes, aproximando da formalização que 

conhecemos atualmente.  

No período histórico chamado de Idade Moderna, que teve início ao final do 

século XV e perdurou até o século XVIII, começaram a prevalecer as expressões 

analíticas das funções, geralmente indicadas por somas de séries de potências.  

A interpretação por meio analítico da funcionalidade revolucionou o 

mundo matemático, pela sua eficácia, e assumiu um papel importantíssimo quanto 

ao conceito de Função em todas as ciências exatas. Contudo, exclusivamente esse 

entendimento, com o passar do tempo, foi tido como inadequado, de tal modo que 

houve a necessidade de uma nova definição geral que, posteriormente se 

universalizou. 

 Ao final do século XVI, o uso de letras para representar quantidades 

variáveis apareceu como uma novidade matemática. Para Sá, Souza e Silva (2003) 

é com Galileu Galilei (1564-1642) que ocorrem as primeiras discussões 

quantitativas dos axiomas mensuráveis e, portanto, representáveis por fórmulas. 

Embora Galileu não tenha formalizado de maneira explícita a palavra Função, Sá, 

 

Tipo de atividade: Atividade em grupo. 

Conhecimentos prévios: Noções de Matemática Básica, a exemplo das operações 

fundamentais, noções sobre polinômios e sobre seno e cosseno. 

Objetivo da atividade: Conhecero conceito de Funçãona Idade Moderna, bem como 

sua representação aritmética, geométrica e algébrica. 

Procedimentos: Leitura,pesquisa, observação de situações históricas e atuais e 

utilização do Geogebra para representar graficamente uma Função. 

Materiais necessários: Caneta, lápis, borracha, marca texto, computador, pen drive. 
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Souza e Silva (2003), citando Mendes (1994), informam que o estudo do 

movimento de Galileu deu origem ao conceito de Função ou de relação entre 

variáveis. 

Um salto importante no desenvolvimento da noção de Função foi dado por 

François Viète (1540-1603), que estabeleceu como prática o uso de vogais para 

representar quantidades desconhecidas e consoantes para a representação dos 

parâmetros, o que Youschkevitch (1976) considerou como a Nova Álgebra.  

 A convenção moderna de se usar as primeiras letras do alfabeto para 

representar constantes e as últimas letras para representar as incógnitas foi 

introduzida por Descartes, filósofo e matemático francês que propôs a utilização de 

um sistema de eixos150 para localizar pontos e representar graficamente as 

equações.  

 No século XVII, destacam-se Newton (1642-1727) e Leibniz (1646-1716), 

ambos com seus trabalhos envolvendo variações, contribuindo para o avanço 

quanto ao Cálculo e a Análise Matemática e, consequentemente, quanto ao estudo 

das funções.  

 Newton, em seu Method of fluxions, usa o termo fluente e fluxo do fluente, o 

que hoje se chama de variável dependente e independente e, apesar de não ter 

usado o termo Função, Newton já considerava a existência de uma relação entre 

variável dependente (fluente) e independente (fluxo do fluente).  

 Foi Leibniz (1646-1716) quem primeiro usou o termo Função, em 1673, para 

designar, em linhas muito gerais, um segmento de reta (corda, abscissa, ordenada, 

etc) cujo comprimento depende da posição que ocupa certo ponto sobre uma curva 

dada. 

 

Situação 5 - O Problema da Corda Vibrante 

 

 Ainda tratando do século XVII, o Problema da Corda Vibrante (PCV) apareceu 

como elemento que exerceu influência no desenvolvimento do conceito de Função, 

haja vista a sua representação por meio de uma expressão analítica. Este problema 

consiste em: uma corda elástica com os extremos fixos, por exemplo, em 0 e   é 

                                                 
150

 Similar ao de Oresme. 
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deformada numa posição inicial F e solta, provocando vibrações. Deseja-se 

determinar a Função que descreve o formato da corda em um instante t. 

Figura 17 – Representação da corda vibrante 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 Jean Lê Rond D’Alembert (1717 – 1783), segundo Maciel (2011), solucionou 

o PCV, demonstrando que o movimento podia ser descrito pela expressão 
   

   
 

     

   , conhecida como equação da onda, onde   é uma constante e   é uma 

Função de duas variáveis capaz de indicar o deslocamento do ponto   da corda, no 

tempo  . Desse modo, dizemos que o movimento da corda depende de   e de  . De 

acordo com Sá, Souza e Silva (2003), D’Alembert (1717 – 1783) considerava apenas 

funções expressas por uma expressão única. 

 Durante o século XVIII, destaca-se Leonhard Euler (1707 – 1783), cuja 

característica mais marcante inclui a criação e o uso de uma simbologia que é aceita 

e utilizada até os dias atuais, por exemplo,    para logaritmo de x, o uso da letra ∑ 

para indicar somatório, e talvez a mais importante de todas, a representação f(x) 

para função de x, (BOYER; MERZBACH, 2012). Sobre isso, Boyer e Merzbach 

(2012, p. 304) dizem que “em quase tudo, Euler, o construtor de notação mais bem-

sucedido em todos os tempos, escrevia na linguagem e notação que usamos hoje”. 

Euler discordava da ideia de D’Alembert quanto à validação apenas de funções 

expressas por uma única expressão para descrever o movimento de cordas 

vibrantes, pois acreditava que expressões mais gerais podiam ser utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1707
https://pt.wikipedia.org/wiki/1783
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REFLEXÕES E TESTES: Situação 5 

 

a) Pesquise, na internet, o significado dos termos:     , plano cartesiano e pares 

ordenados. Registre as principais ideias obtidas em sua pesquisa. 

 

     : 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Plano cartesiano: 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Pares ordenados: 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  Diante do exposto, algumas adaptações para o PCV seriam possíveis, como 

por exemplo, a corda realizando movimentos pré-definidos como trajetórias 

periódicas que podem ser representadas por seno ou cosseno ou ainda por 

trajetórias que podem ser descritas algebricamente por expressões polinomiais. 

  Considerando arcos de 0°, 90°, 180°, 270° e 360° e seus respectivos valores 

de seno e cosseno, como mostra o quadro a seguir, utilize o Geogebra para 

representar graficamente tais informações. 

 

ARCO 0° 90° 180° 270° 360° 

COSSENO 1 0 - 1 0 1 

SENO 0 1 0 - 1 0 
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b) Para esta tarefa, siga as recomendações: 

 

 Utilize a reta horizontal para marcar as medidas dos arcos; 

 Represente o valor do cosseno de cada arco em retas verticais; 

 Ligue as extremidades obtidas por meio de uma curva utilizando a opção 

Função à Mão livre ou Caneta que estão na aba Mover, indicados nas imagens 

seguintes. Lembre-se de que o trajeto é semelhante ao de uma onda. 

 

    

 

c) Neste item, use as orientações: 

 

 Utilize a reta horizontal para marcar as medidas dos arcos; 

 Represente o valor do seno de cada arco em retas verticais; 

 Ligue as extremidades obtidas por meio de uma curva utilizando a opção 

Função à Mão livre ou Caneta que estão na aba Mover, de maneira semelhante ao 

que foi feito no item a. 

 

  Para o caso de percursos periódicos, é possível a representação por meio de 

uma expressão envolvendo razões trigonométricas já conhecidas. A novidade é a 

indicação através de uma expressão algébrica, já que seus valores dependem do 

arco considerado. Desse modo, utilizando a simbologia de Euler, podemos escrever 

          e          , em que   indica a medida dos arcos que estão sendo 

considerados. 

 

d) Com essas considerações, para analisar o comportamento do gráfico da 

função          , realize as ações seguintes: 
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 Escolha e ative a opção “controle deslizante” (também chamado de seletor); 

 Marque um ponto de coordenadas ( ,      ), digitando esse par ordenado na 

Entrada, 

 Clique com o botão direito sobre este ponto e ative a função Habilitar rastro; 

 Deslize o seletor, mudando os valores numéricos, e observe o percurso que 

este ponto faz. 
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e) Para finalizar, plote, no Geogebra, o gráfico de         , seguindo: 

 

 Digite na janela Entrada a expressão          ; 

 Tecle enter e observe o gráfico obtido. 

 

f) As curvas obtidas por meio de cada opção coincidiram? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

g) Em outro arquivo no Geogebra, repita as ações do item d, no entanto, para 

         , efetuando: 

 

 Escolha e ative a opção “controle deslizante” (também chamado de seletor); 

 Marque um ponto de coordenadas ( ,  𝑖   ); 

 Clique com o botão direito sobre este ponto e ative a função Habilitar rastro; 

 Deslize o seletor, mudando os valores numéricos, e observe o percurso que 

este ponto faz. 

 

h) Plote, no Geogebra, o gráfico de         , seguindo: 

 

 Digite na janela Entrada a expressão       𝑖  ; 

 Tecle enter e observe o gráfico obtido. 

 

i) As curvas obtidas por meio de cada opção coincidiram? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

j) Que figuras foram obtidas como gráficos de       𝑖   e          ? Elas 

são iguais? Escreva algumas características de cada uma delas. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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k) Para cada valor de x, ou seja, para a medida de cada arco, quantos valores 

de  𝑖   são possíveis encontrar? E de     ? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

l) A dependência entre as quantidades medida do arco e seu  𝑖   ou      é 

biunívoca? Justifique. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

m) Podemos, então, denominar esta relação de dependência de Função? 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Outra possibilidade que apontamos seria descrever o movimento da corda a 

partir de uma expressão polinomial.  

 

n) Caso nos deparássemos com um polinômio do 2º grau do tipo        , 

como ficaria o formato dessa trajetória? Use o Geogebra para verificar.  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

o) O que ocorreria se a expressão fosse         ? Verifique usando o 

Geogebra. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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p) Pesquise, na internet, sobre as expressões         e         . Escreva 

algumas características desses casos. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

q) E se um objeto móvel qualquer descrever uma trajetória que pode ser 

representada algebricamente pelo polinômio do 1º grau         , que figura é 

descrita pelo seu movimento? Faça a verificação com o Geogebra. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

r) Pesquise, na internet, sobre a Função do tipo daquela que é citada no item p. 

Escreva algumas características sobre esta Função. Existe uma representação 

geral? Indique, caso exista ou justifique, caso não? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

s) Haveria alguma diferença, no gráfico, se usássemos          ? Verifique 

através do Geogebra. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

t) Observando a figura obtida no item p, escreva alguns pares ordenados que 

façam parte desse gráfico. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Os debates sobre o PCV foram longos e envolveram, além de D’Alembert e 

Euler, Daniel Bernoulli (1700 - 1782) e Lagrange (1736 - 1813) e acabaram por 
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provocar um novo entendimento sobre o conceito de Função. Daniel Bernoulli, com 

sua visão mais da física do problema, concluiu que “a corda poderia vibrar de uma 

infinidade de maneiras diferentes” (MACIEL, 2011, p. 17). Este pensamento 

contrariou Euler e D’Alembert, por causa do interesse apenas em analisar os 

elementos físicos, utilizado por D. Bernoulli.     

  Também, de acordo com Maciel (2011), Lagrange encontrou uma solução 

mais geral para o problema, definindo Função de dois modos: “Chama-se Função de 

uma ou de várias quantidades a toda expressão do cálculo na qual essas 

quantidades entrem de alguma maneira, combinadas ou não com outras 

quantidades de Função podem receber todos os valores possíveis” (MACIEL, 2011, 

p. 17) e também “funções representam diferentes operações que deviam ser 

realizadas em quantidades conhecidas para obterem-se valores de quantidade 

desconhecidas, e estas quantidades desconhecidas eram propriamente o último 

resultado do cálculo” (MACIEL, 2011, p. 18). 

 

u) Com essas novas informações, você pode concluir se as situações 

envolvendo polinômios para representar o PCV, ou seja, para descrever a trajetória 

de objetos móveis, representam Função? Justifique a partir das definições 

estabelecidas por Lagrange. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

   

  Sá, Souza e Silva (2003, p. 06) dizem que Jonhann Bernoulli (1667 - 1748) 

definiu assim: “Função de uma magnitude variável à quantidade composta de 

alguma forma por esta magnitude variável e por constantes”. 

  Euler, que foi aluno de Jonhann Bernoulli, em seu Introductio in Analysin 

infinitorum (1748) define Função de uma quantidade variável como “qualquer 

expressão analítica formada daquela quantidade variável e de números ou 

quantidades constantes” (BOYER; MERZBACH, 2012, p. 305). 

 Para o século XIX, o destaque é a definição geral de Função, muito comum 

àquela que é utilizada ainda hoje: 

 

Uma Função da variável x, y = f(x), é uma relação entre pares de elementos 

de dois conjuntos numéricos X e Y, em que cada elemento do primeiro 
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conjunto X se interliga com um elemento y, e somente um y do segundo 

conjunto Y, segundo uma regra definida (YOUSCHKEVITHC, 1976, p. 39). 

 

  Foi estabelecida por Dirichlet (1805 – 1859), que separou o conceito de 

Função de sua representação analítica, conforme Vázquez, Rey e Boubée (2008, 

p. 250), a definição de Função: “y é uma função da variável x, definida no intervalo 

a < x < b, se para todo valor da variável x nesse intervalo, lhe corresponde um valor 

determinado da variável y. Além disso, é irrelevante como se estabelece essa 

correspondência”.  

A regra sugerida nessa definição pode se apresentar de maneira verbal, por 

meio de uma tabela de valores, com uma expressão analítica, por um gráfico, 

entre outras formas. Aqui se unem as diferentes formas de representação que nos 

períodos anteriores eram vistas de maneira isolada. 

   A partir dos argumentos de Youschkevitch (1976), percebe-se que o conceito 

de funcionalidade sofreu alterações com o decorrer do tempo. Conhecer tais 

alterações implica perceber o quão dinâmico é o conhecimento matemático e ainda 

que se trata de uma área inacabada. Dessa forma, a evolução do conceito de 

dependência funcional é utilizada nesse trabalho como elemento que nos 

proporciona um panorama global desse dinamismo, característica essa que torna 

clara a importância da aplicação que atividades que considerem a contextualização 

como recurso didático a ser aplicado em sala de aula, visando favorecer a 

aprendizagem do aluno. Nessa perspectiva a utilização da HM aparece como 

metodologia capaz de contribuir para o ensino da Matemática, como recomendam os 

documentos oficiais (BRASIL 2000, BRASIL 2015). 

 Em resumo, a Idade Moderna é marcada por características de avanços 

significativos quanto ao conceito de Função. A começar pelo simbolismo que 

aparece de forma tal que leva alguns matemáticos a associar uma Função como 

sendo exclusivamente uma expressão analítica. Nesse período, a novidade é que as 

representações aritméticas, geométricas e analíticas são vistas como possíveis, 

simultaneamente, para uma Função. O estudo dos movimentos de Galileu muito 

contribuiu para a formalização desse conceito. Surge, aqui, a Geometria Analítica, 

área em que a Álgebra e Geometria são intimamente interligadas. Aparecem ainda, 

na Idade Moderna, os termos parâmetros, variáveis e a expressão Função é usada 

pela primeira vez. O Cálculo Diferencial e Integral surge como o estudo das 
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variações, que levou à evolução do conceito formal de Função. Destacamos o 

Problema da Corda vibrante como elemento responsável por discussões de 

estudiosos das ideias de funcionalidade, com vistas à interpretação de continuidade 

e sua relação com a diferenciabilidade. A Teoria dos Conjuntos de Cantor (1845 – 

1918) facilitou a formalização do conceito atual de Função. Além dos já citados neste 

parágrafo, merecem destaque Descartes, Newton, Leibniz, Euler, D. Bernoulli, 

D’Alembert, Fourier, Dirichlet, Bourbaki (1934 – 1968). Tais matemáticos aparecem 

na história como exemplos de estudiosos cujos trabalhos muito favoreceram a 

formalização do conceito de Função.  

CONCLUSÕES 

 

 Novamente chegamos ao momento para a organização dos pensamentos que 

descrevem tudo que você aprendeu até aqui. Faremos as conclusões quanto às 

investigações realizadas. Para isso, leve em consideração as informações 

apresentadas nos textos já lidos, as discussões que ocorreram em sala de aula, as 

pesquisas e os registros feitos por você. 

Para a última tarefa da Atividade 3, você deverá produzir um texto que 

descreva se, de fato, cada situação estudada envolve Função, considerando a as 

informações sobre pensamento funcional da Idade Moderna. Para isso, reflita sobre 

os seguintes questionamentos:  

 Quando uma relação de dependência entre grandezas é considerada uma 

Função? Exemplifique usando alguma situação real. 

 Quais são as possíveis formas de representação de uma Função? 

 Como você definiria Função a partir das noções da Idade Moderna? 

  Utilize, então, o roteiro seguinte para organizar suas conclusões no relatório, 

contendo 1 ou 2 páginas: 

 
CAPA 
 
1 INTRODUÇÃO:  informe como era entendido o conceito de Função na Idade Moderna e 

descreva os problemas estudados. 
 
2 DESENVOLVIMENTO: produza um texto dissertativo. 

 
3 CONCLUSÕES: finalize concluindo se as situações apresentadas nesta atividade representam, 

de fato, funções e defina Função por meio de sua análise quanto ao entendimento sobre 
funcionalidade na Idade Moderna. 
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2 DICAS PARA O PROFESSOR 

 

Com as aplicações das atividades algumas dificuldades foram percebidas. A 

proposta, que consiste em utilizar HM e TIC, de maneira articulada e via IM, para 

estudar Função requer o uso de computadores que tenham o Geogebra instalado e 

cuja internet esteja disponível para todos. Sendo assim, quando, para aplicação, 

corre-se o risco de não se ter um laboratório de informática na instituição ou, como 

aconteceu conosco, desse espaço não ter a quantidade de máquinas suficiente ou 

ainda que haja problemas com a internet, indicamos que estes contratempos podem 

ser solucionados levando-se computadores externos para os alunos manusearem e 

utilizando a internet pessoal. Contudo, no dia-a-dia sabemos que tais ações não são 

viáveis, nem convenientes, então o que recomendamos é que haja a verificação, 

com antecedência, do espaço que será utilizado de modo a se conferir se existem 

computadores com internet suficientes para todos os alunos e se o software está 

instalado em todas as máquinas. Outra opção é usar smartphone ou tablet que 

tenham acesso à internet e com aplicativo do Geogebra instalado (contudo, neste 

caso algumas adaptações de ferramentas devem ser feitas já que mudam da versão 

do computador). 

Com relação ao Caderno de Atividades propriamente, destacamos que alguns 

conhecimentos prévios são exigidos e que, portanto, o professor deve garantir que 

os alunos conheçam sobre esses assuntos. Para a atividade 1, é necessário que os 

estudantes sejam capazes de realizarem operações com números naturais e com 

números racionais na forma decimal, destacando-se os cálculos de potências. A 

Atividade 2 envolve ideias de proporcionalidade enquanto que a Atividade 3 requer 

do estudante conhecimento algébrico envolvendo polinômios e noções sobre seno e 

cosseno. Desse modo, sugerimos que seja feita sondagem para verificar se os 

discentes têm os conhecimentos que são pré-requisitos para o bom andamento da 

realização das atividades. Caso seja constatado que não tenham, faz-se necessária 

uma atividade de introdução ou revisão ou ainda pode-se dedicar um tempo dentro 

das atividades para isto. Neste caso, o tempo previsto em nosso cronograma se 

altera. 

Quanto ao uso do software, tivemos o cuidado de incluir nas tarefas, o passo-

a-passo das ações a serem desempenhadas pelos alunos. Contudo, recomendamos 
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que o professor conheça as ferramentas para ser capaz de contribuir, mediar e 

orientar o trabalho dos estudantes. Dessa forma, caso julgue conveniente, 

sugerimos que disponibilize uma aula, anterior à aplicação das atividades do 

Caderno para a utilização do Geogebra, principalmente se for o caso de ser o 

primeiro contato dos alunos com este programa. Consideramos que a familiarização 

com o recurso da tecnologia vai sendo adquirido à medida que as atividades vão 

sendo realizadas, mas um contato inicial pode ser interessante. 

Ainda sobre o Caderno, ao final da Atividade 1 há uma tarefa que indica a 

exibição de trechos de vídeos que tratam da noção de Função na Antiguidade. Em 

nossa aplicação, não realizamos esta etapa em sala, encaminhamos os links dos 

vídeos e orientamos que os discentes assistissem em casa. Na ocasião de nossa 

aplicação, não disponibilizamos tempo para discussão sobre o que eles apresentam, 

mas após a experiência consideramos que dedicar tempo para essas reflexões vale 

a pena.  

Ressaltamos ainda que, ao início de cada encontro, propusemos retomada 

sobre o que se discutiu na aula anterior, com discussões orais com a finalidade de 

garantir que os discentes se apropriaram das ideias já tratadas, pois havia a 

necessidade de relacioná-las com as novas informações e serem alcançadas em 

cada dia. Consideramos que estas retomadas foram muito produtivas de maneira 

que os alunos sempre participaram bem das discussões. 
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APÊNDICE 4: QUESTIONÁRIO FINAL 
 
 

   

QUESTIONÁRIO FINAL 
 

 
Caros participantes, 
 
 O presente questionário é uma ferramenta que visa colaborar com o trabalho 
História da Matemática e Tecnologia da Informação e da Comunicação para o 
Ensino de Função, pesquisa do Mestrado Profissional do Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Este Questionário Final 
busca obter informações quanto aos estudos referentes ao uso da História da 
Matemática e das Tecnologias da Informação e da Comunicação para o ensino de 
Função, através da Investigação Matemática, no tocante aos resultados e 
aprendizagem alcançados pela aplicação do Caderno de Atividades.  
 Desde já, agradecemos pela contribuição e solicitamos a gentileza de responder 
aos questionamentos, que muito irão colaborar para futuros encaminhamentos.  
 
 

PERFIL DO PARTICIPANTE 
 
1. Quanto aos Textos Exploratórios das atividades que compõem o caderno, o que 
você diria? 
 
( ) São fáceis de entender. 
( ) Entendeu apenas parcialmente.  
( ) Apresentou muitas palavras novas e, por isso, não entendeu várias partes.  
( ) Outras observações (Quais?) _________________________________________ 
 
2. Quanto ao entendimento das informações contidas nos Textos Exploratórios, o 
que você considera? 
 
( ) Ajudaram a compreender a atividade proposta. 
( ) Foram irrelevantes. 
( ) São fáceis e, por isso, entendeu a maior parte das informações dos textos. 
( ) Entendeu apenas parcialmente as informações tratadas nos textos.  
( ) Não entendeu várias partes porque os textos são complicados.  
( ) Outras observações (Quais?) _________________________________________ 
 
3. Como você considera o tempo que se destinou às atividades? 
 
(   ) Suficiente      (   ) Insuficiente. 
 
4. No caso de considerar insuficiente, descreva brevemente, informando qual seria 
o período adequado: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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5. Em relação às atividades, qual você mais gostou? Por quê? Comente. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6. O que você achou da experiência quanto uso da História da Matemática, através 
do estudo de problemas históricos, nas atividades para estudar Função? 
 
( ) Foi uma experiência interessante. 
( ) Atendeu apenas parcialmente às suas expectativas.  
( ) Não foi muito adequado.  
( ) Outras observações (Quais?) _________________________________________ 
 
7. Você gostaria de realizar atividades com História da Matemática outra vez? 
 
( ) Sim   ( ) Não 
 
8. Você recomendaria a alguém estudar a Matemática através da História? 
 
( ) Sim   ( ) Não 
 
9. Por quais motivos? (Você poderá marcar mais de uma alternativa) 
 
( ) Porque é interessante. 
( ) Porque facilita a aprendizagem.  
( ) Porque torna a aula mais atrativa. 
( ) Porque não contribui muito com o ensino. 
( ) Porque dificulta a aprendizagem.  
( ) Outras razões (Quais?) ______________________________________________ 
 
10. Com relação ao uso do software Geogebra, o que achou?  
 
( ) Interessante. 
( ) Não teve muitas novidades.  
( ) Difícil e cansativo. 
( ) Outras observações (Quais?) _________________________________________ 
 
11. Você encontrou dificuldade na manipulação e/ou no uso do software?  
  
( ) Sim   ( ) Não 
 
12. Em caso afirmativo, descreva brevemente: ______________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
13. Você gostaria de realizar outras atividades utilizando o Geogebra? 
 
( ) Sim   ( ) Não 
 
14. Cite as ferramentas do Geogebra com as quais você já se considera 
familiarizado. 
___________________________________________________________________ 
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15. Você recomendaria a alguém estudar Matemática com o Geogebra? 
 
( ) Sim   ( ) Não 
 
16. Por quais motivos? (Você poderá marcar mais de uma alternativa) 
 
( ) Porque é interessante. 
( ) Porque facilita a aprendizagem.  
( ) Porque torna a aula mais atrativa. 
( ) Porque não contribui muito com o ensino. 
( ) Porque dificulta a aprendizagem.  
( ) Outras razões (Quais?) ______________________________________________ 
 
17. Você gostou da proposta de solucionar problemas históricos utilizando recursos 
da tecnologia, em nosso caso, o software Geogebra? 
 
( ) Sim   ( ) Não 
 
18. Em caso afirmativo, descreva brevemente: ______________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
19. A tecnologia ajudou as investigações históricas? 
 
( ) Sim   ( ) Não 
 
20. Em caso afirmativo, descreva brevemente: ______________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
21. Com relação a realizar Investigações Matemáticas, o que achou?   
 
( ) Interessante. 
( ) Não teve muitas novidades.  
( ) Trabalhoso mas proveitoso. 
( ) Difícil e cansativo. 
( ) Outras observações (Quais?) _________________________________________ 
 
22. Você encontrou alguma dificuldade para realizar essas investigações? 
  
( ) Sim   ( ) Não 
 
23. Em caso afirmativo, descreva brevemente: ______________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
24. Você gostaria de realizar outras atividades de Investigação Matemática? 
 
( ) Sim   ( ) Não 
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25. Você recomendaria a alguém estudar Matemática através de investigação? 
 
( ) Sim   ( ) Não 
 
26. Por quais motivos? (Você poderá marcar mais de uma alternativa) 
 
( ) Porque é interessante. 
( ) Porque facilita a aprendizagem.  
( ) Porque construí conhecimento ao invés de receber pronto. 
( ) Porque torna o processo de ensino mais atrativo. 
( ) Porque não contribui muito com o ensino. 
( ) Porque dificulta a aprendizagem.  
( ) Outras razões (Quais?) ______________________________________________ 

 
QUANTO AO CONTEÚDO 

 
27. Essas atividades o fizeram compreender o percurso histórico que o conceito de 
Função passou? 
 
(   ) Sim      (   ) Não 
 
28. As atividades do caderno são suficientes para se entender as características da 
noção de funcionalidade na Antiguidade, na Idade Média e na idade Moderna? 
 
(   ) Sim      (   ) Não 
 
29. Caso sim descreva as principais características da ideia de funcionalidade em 
cada época considerada. 
 

 Antiguidade: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 Idade Média: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 Idade Moderna: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
30. Se não, explique quais fatos impossibilitaram você de entender esses contextos. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
31. Você acredita que as atividades proporcionaram compreender e/ou rever 
conhecimentos matemáticos? 
 
(   ) Sim      (   ) Não 
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32. Caso sim, quais? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
33. Você julga que as informações históricas, apoiadas pelas reflexões e testes que 
foram realizados, favoreceram o seu entendimento sobre Função? 
 
(   ) Sim      (   ) Não 
 
Justifique: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
34. Produza um breve comentário descrevendo as contribuições que as atividades 
podem trazer quanto ao ensino de Função. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
35. Como você descreveria o conceito de Função? O que é Função para você? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
36. Retomando da Atividade 1, qual momento/informação você considerou mais 
interessante?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
37. Quanto à Atividade 2, qual momento/informação você acredita ser o mais 
interessante?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
38. Pensando sobre a Atividade 3, qual momento/informação você julga mais 
interessante?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
39. Espaço para comentários e/ou sugestões. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 


