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RESUMO   

 

Esta pesquisa tem por objetivo abordar as funções no Ensino Médio por meio de 

relações estabelecidas entre a história da matemática e o uso de modelagem no ensino 

de matemática. Para tanto, tratamos dos aspectos da história da matemática referente à 

questão da variação do movimento, como abordada por Nicole Oresme (1323-1382). A 

pesquisa nos levou a entender que o desenvolvimento da matemática está relacionado 

aos acontecimentos presentes na sociedade e nas diversas áreas do conhecimento. A 

nosso ver, o estudo dessa relação permite a construção significativa do conhecimento, 

além de gerar a capacidade de tomada de decisões assertivas que possibilitam a 

formação consistente do indivíduo e sua preparação para a vida social. 
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ABSTRACT  

 

This research has goal to address the functions in high school through relation 

established between the history of mathematics and the use of modeling in teaching 

mathematics. For that we deal with the aspects of the history of mathematics concerning 

the issue of change in motion, as discussed by Nicole Oresme (1323-1382). The 

research led us to understand that the development of mathematics is related to current 

events in the society and the various areas of knowledge. In our view, the study of this 

relation allows the construction of meaningful knowledge, and ability to generate 

decision-making statements that enable the consistent training of the individual and 

their preparation for social life. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é estudar maneiras de abordar a ideia de funções no 

Ensino Médio, relacionando a história da ideia de movimento e o uso de modelagem no 

ensino de matemática. Mais especificamente, o aspecto histórico abordado se refere ao 

estudo da variação do movimento tratada por Nicole Oresme (1323-1382). Seria o estudo 

movimento do do período medieval interessante para auxiliar de alguma maneira o ensino 

de funções polinomiais do 1º e 2º Graus para alunos do Ensino Médio de hoje? E o uso 

didático da Modelagem Matemática, pode contribuir para o ensino e aprendizagem de 

função?  

Parte dessa dissertação foi desenvolvida no âmbito do grupo de pesquisa “História 

da Matemática”, na linha de pesquisa “História, Epistemologia e Didática da Matemática”, 

do Programa de Estudos Pós-Graduação em Educação Matemática da PUC-SP. O foco das 

pesquisas desse grupo é na interrelação entre a Epistemologia, História e Didática da 

Matemática.  

Nesse campo de investigação, a abordagem proposta tem como pano de fundo o 

estudo da variação do movimento, conforme tratado por Nicole Oresme, e sua relação com 

o estudo de funções no Ensino Médio, por meio da modelagem.  

Assim, estudamos formas de abordar o início do tema de funções no Ensino Médio 

por meio de relações estabelecidas entre a história da ideia de movimento e o uso de 

modelagem no ensino de matemática. Abordamos o aspecto histórico da matemática que se 

refere ao estudo da variação do movimento tratada por  Oresme . Esse filósofo propôs uma 

visualização gráfica do movimento uniformemente variado de um móvel em função do 

tempo. Por meio dessa representação, chegou a afirmar que a soma das velocidades 

representava a distância percorrida pelo móvel. Acreditamos que essas representações, que 

manifestam a variação de um móvel, desenvolvidas no período da filosofia escolástica, 

podem trazer contribuições e auxiliar o entendimento de funções. 

Na Introdução, apresentamos uma visão geral sobre o tema da pesquisa, e os 

fundamentos teóricos que nortearam este trabalho. 

No Capítulo I, é apresentado Oresme e seu trabalho que discute a variação de um 

móvel, representando graficamente os fenômenos naturais. O capítulo II aborda a ideia de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
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função na história da matemática. No capítulo III, é abordado o ensino de funções pela 

Modelagem.  

Ao final do trabalho, no capítulo IV, apresentamos o produto resultante desse 

Mestrado Profissional. O produto constará de situações problemas desenvolvidas pelos 

alunos do 1º ano do Ensino Médio. Será feito um relato circunstanciado de aplicações 

desses modelos com alunos da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Gusmão, na zona 

oeste da cidade de São Paulo. 
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INTRODUÇÃO  

 

O homem foi levado a compreender o meio em que vive, a partir das suas 

necessidades - de sobrevivência e outras, como o sentido estético e a satisfação da 

curiosidade. Observando e estudando os fenômenos naturais, ele buscou descobrir as 

causas dos fenômenos bem como o encadeamento de eventos por meio de explicações 

racionais ou não.  

O resultado da observação, análise e interpretação racional dos fenômenos naturais, 

ao longo do tempo, constituiu o que chamamos de desenvolvimento científico. Ao passo 

que foi sendo ordenado e explicado, o estudo dos fatos torna-se o objetivo final da ciência 

(CARAÇA, 1989). 

Estudos têm mostrado a importância do conhecimento do desenvolvimento 

científico e do processo evolutivo da história da ciência. Segundo Struik (1985), quando o 

assunto se restringe a matemática, a maioria dos matemáticos mostra pouco interesse pela 

história da matemática e pelos seus historiadores. O autor afirma o quão é importante 

estudar a História da Matemática e não desprezar os conhecimentos históricos. Pensamos 

também que esse estudo acrescenta os aspectos dos valores históricos e culturais ao ensino 

da matemática, olhando-a como produção humana. No texto “Por que estudar a história da 

matemática?” o referido autor justifica que conhecer a história dos ancestrais é uma 

característica forte na humanidade, que visa conhecer o passado e entender como as coisas 

aconteceram para ser o que são agora. 

O estudo da história que antes era mais focado em questões de ordem política e 

militar, ampliou seus domínios e incrementou o campo de pesquisa, incluindo aspectos 

como economia, indústria, minorias, mulheres, costumes e conhecimentos científicos de 

cada época. Isso ressaltou a possibilidade de conhecimentos históricos que antes pareciam 

invisíveis à sociedade.  

Os estudos históricos são relevantes a ponto de servir como alicerce para os demais 

campos de pesquisa; como as demais ciências, a matemática serviu-se desses arcabouços 

teóricos. 

A matemática vem se firmando e mostrando que sua história é mais interessante do 

que se esperava. E desta forma, a história de um modo geral vem sendo cada vez mais 

respeitada e valorizada. (STRUIK, 1985). 
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A história da matemática vem ocupando espaço e ganhando consideração no Brasil, 

o que pode ser observado na freqüência dos congressos e encontros específicos sobre o 

tema, como o Congresso Internacional da História das Ciências, o Seminário Nacional de 

História da Matemática, o Congresso Internacional de Filosofia, o Luso-Brasileiro de 

História da Matemática. 

Pela história da matemática, o estudante tem a oportunidade de travar conhecimento 

com a gênese das ideias. Assim, consideramos a História uma ferramenta importante para 

compreender e dar sentido ao conhecimento matemático abstrato. Entendemos que a 

história da construção do conhecimento e do desenvolvimento científico e tecnológico 

possibilita entender melhor os antigos processos e os da nova sociedade. 

Ao ensinar o conceito função aos alunos do ensino médio utilizamos um estudo da 

história medieval, procurando compreender como Nicole Oresme descreveu a variação de 

um móvel em função do tempo e espaço.  

Podemos dizer que a maneira como o conceito função tem sido apresentado em sala 

de aula, não tem conduzido o aluno a uma aprendizagem significativa. Após diagnosticar 

as dificuldades dos alunos do 1º ano do ensino médio quanto à aprendizagem do conceito 

função, pensamos que, para se obter uma aprendizagem significativa, era imprescindível 

relacionar o conceito que envolve a função com suas aplicações práticas.  

Desta forma, optamos por trabalhar nas aulas de matemática a Modelagem, com o 

objetivo de identificar possíveis contribuições que atividades de Modelagem Matemática 

poderiam oferecer na aprendizagem do conceito de funções aos alunos do Ensino Médio. 

A escolha por esta pesquisa veio da constatação das dificuldades dos estudantes do 

1º ano do Ensino Médio com o tema funções, através das experiências vividas nas práticas 

de ensino.  

Assim, com o objetivo de facilitar o ensino e a aprendizagem do conceito 

matemático de função propus atividades, que abordassem problemas relacionados a 

questões sociais, econômicas e construção civil, em que os alunos pudessem aplicar o 

conceito de função. A princípio os alunos acharam um pouco estranho o modo como 

conduzi a aula, mas após explicações sobre como desenvolver o trabalho e algumas 

conversas, concordaram com o trabalho. 
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Com a utilização da modelagem em sala de aula, o ensino de Matemática poderia se 

tornar mais eficaz, fazendo com que o conhecimento fosse construído a partir de situações 

problemas derivado da realidade. 

O aluno precisava compreender a aplicação dos conceitos matemáticos em outras 

áreas do conhecimento. Ou seja, como solucionar situações problemas utilizando o 

pensamento matemático e criando modelos matemáticos.  

Os alunos começaram a perceber a importância de um modelo matemático na 

solução de problemas proveniente da realidade e aplicados na sala de aula. Mas como todo 

trabalho gera questionamentos e dúvidas, os alunos começaram a indagar como os 

estudiosos no período medieval solucionavam os problemas que surgiam naquela época 

com tão pouco recurso matemático. Que procedimento encontrou para solucionar questões 

de ordem prática e obter resultados satisfatórios?   

Desta vez fui eu quem questionou. O que os teria levado a querer saber de 

acontecimentos em um período tão remoto? “Foi à aula de História do professor Willian”, 

respondeu um aluno. 

Fiquei surpresa e ao mesmo tempo feliz, pois há vários acontecimentos em nosso 

cotidiano que encaramos como naturais e não questionamos mais, e talvez pelo fato de 

considerarmos algo natural, nós não saibamos mais responder o porquê de um 

acontecimento ou qual sua origem. Percebi o quão importante é conhecer os 

acontecimentos históricos que nos cercam. 

Entendi que após terem estudado com o professor de História o período medieval, 

os alunos mostraram grande preocupação e interesse em conhecer como os estudiosos 

daquela época solucionavam questões práticas de seu cotidiano.  

Ao iniciar o trabalho, procurando saber como os filósofos medievais solucionavam 

questões de ordem prática, constatamos que utilizavam a linguagem matemática para 

descrever o curso natural dos fenômenos. Essa investigação vai se aprimorando e 

auxiliando o trabalho dos futuros matemáticos e físicos. 

Percebemos que o conhecimento construído de forma interdisciplinar, pode causar 

no aluno uma aprendizagem significativa. Nas situações em que o ensino de matemática é 

“fechado” em si e voltado para a memorização, à construção do conhecimento acaba sendo 

prejudicada e isolada, pois o aluno não consegue relacioná-lo a outras áreas. 
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Entendemos que o conhecimento deve ser transmitido de uma forma diferente, de 

modo que os alunos tenham oportunidades de levantar questões sobre coisas, muitas vezes, 

não questionáveis ou tocáveis. Ao invés de ensinar apenas a praticidade dos conteúdos 

escolares, temos que investir na fundamentação, no conhecimento histórico. 

Essa relação com o conteúdo matemático pode abrir espaço para que o aluno passe 

a elaborar questões sobre o mundo no qual está inserido. 

Sendo assim, este trabalho terá por finalidade auxiliar os alunos na aprendizagem 

significativa das funções polinomiais por meio do contexto histórico e de modelos 

matemáticos. 
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CAPÍTULO I 

NICOLE ORESME E A LATITUDE DE FORMAS 

 

1.1 Vida de Nicole Oresme 

 

Esse capítulo traz o resultado da coleta e analise de informações biográficas obtidas 

sobre Nicole Oresme a fim de construir o conhecimento sobre sua trajetória e ampliar a 

compreensão do trabalho desse autor no período da filosofia escolástica.    

Nicole Oresme nasceu em 1320 (há textos que indicam 1323) na Alemanha – oeste 

de Riez, na Normandia, e faleceu em 11 de julho de 1382 em Lisieux, França. 

De família de agricultores, Nicole Oresme foi um dos seis bolsistas aceitos em 1348 

no curso de teologia do Colégio de Navarra, da Universidade de Paris. Com a obtenção do 

título de mestre em 1356, passou a ensinar tal disciplina neste Colégio, tornando-se um 

intelectual conceituado dessa instituição. Afastou-se das tarefas docentes para ser 

conselheiro financeiro do rei. (SARANYANA, 2006) 

Durante os anos que foram fundamentais para formação de Oresme, estava-se 

concebendo na Universidade de Paris uma nova visão dos fenômenos naturais, 

desvinculando a pesquisa teórica e a observação baseada na experiência da sistematização 

teológica.  

Questionando as ideias de Aristóteles e influenciado por Jean Buridan (1300 – 

1358), Oresme mostrou forte interesse pela filosofia natural. Traduziu vários trabalhos de 

Aristóteles do latim para o francês, por exemplo, a Ética em 1379, a Política e o 

Econômico em 1372 e Do Céu e do mundo em 1377.  (SARANYANA, 2006) 

Oresme compôs obras de matemática, física e astronomia (CLAGETT, 1968). Entre 

estas, De configurationibus qualitatum et motuum, De proportionibus proportionum, 

Algorismus proportionum e Questiones super geometriam Euclidis. Oresme contribuiu em 

três aspectos da matemática: proporções, latitude de formas e séries infinitas.  

A latitude de formas refere-se ao estudo medieval de intensidade e variabilidade de 

qualidades. O termo qualidade é associado à variável que poderia ser quantificada. 

Segundo Cohen (1985), a qualidade seria uma variável física semelhante ao deslocamento, 

velocidade, temperatura, ou força. 
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Oresme escreveu estudos importantes sobre corpos em movimento, variações de 

temperatura em um mesmo corpo e variação no espaço durante um determinado tempo.  

Ao observar o descolamento de um móvel em função do espaço e tempo, Oresme 

percebe a variação e reflete sobre como seria possível descrever matematicamente a 

aceleração uniformemente variada; como representar as formas fenomênicas mutáveis do 

tempo. Ele compreende a relação de dependência e percebe que a dificuldade estava 

justamente em descrever as variações.  

Os estudiosos medievais que discutiam a natureza do movimento e questionavam a 

queda acelerada dos objetos, o aumento e a diminuição do movimento de um objeto no 

espaço, contrapunham a visão aristotélica que considerava adequada apenas a seguinte 

afirmação: “o movimento da queda dos corpos acelerava à medida que o objeto se 

aproximava do seu lugar natural”.  

Ao contrapor a visão Aristotélica, esses estudiosos intuíram haver aqui um 

problema de difícil solução e perguntavam-se, com muita razão: Porque os objetos caem 

com uma velocidade cada vez maior? Como representar a variação no movimento de um 

móvel? Como uma causa natural constante poderia produzir um efeito variável? Donde 

provinha a aceleração? (KOYRÉ, 1986)  

Para Lucie (1978), era Oresme que visualizava mais longe, descrevendo 

geometricamente os acontecimentos fenomênicos, estudados em sua época, intuindo que 

tais configurações permitiriam conhecer e descrever as variações do movimento.  

Essas discussões filosóficas e a análise argumentativa sobre a natureza do 

movimento, estabelecida na tradição escolástica, foram desenvolvidas no Merton College 

em Oxford e estendidas a Universidade de Paris, levando os filósofos a buscar tentativas de 

definir e matematizar
1
 o conceito de velocidade. 

É possível a compreensão do movimento quando se conhece o conceito de 

velocidade instantânea de um móvel e a variação no tempo dessa velocidade, isto é, a 

aceleração. Para descrever o movimento, precisavam enxergar a relação de dependência 

entre um objeto e outro, uma coisa em função de outra (a ideia de função estaria presente 

de modo implícito).  

                                                           
1
 Descrição matemática de um acontecimento fenomênico. Processo que veio moldar a forma das ciências da 

natureza.  
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Como já conheciam o movimento, procuravam saber como se move um sólido, com 

que velocidade e durante quanto tempo. Ou seja, conhecer em que proporção do tempo 

ocorre o movimento relativo de um móvel em certa velocidade. Isso já seria matematizar o 

movimento.(SARANYANA, 2006) 

São os estudiosos de Oxford que vão descrever as hipóteses aritméticas desses 

estudos, sem experimentações. Esse conjunto de descrições irá culminar na chamada Regra 

de Merton em referência ao Merton College de Oxford.  

 

1.2 Os calculadores
2
 de Oxford  

 

Segundo Sá (2004), o saber escolástico, tipicamente abstrato, consistia no estudo 

qualitativo de certos fenômenos da Natureza. Isto é, nada quantitativo. Os estudiosos 

oxfordianos, chamados de Os calculadores (Thomas Bradwardine (ca. 1295 – 1349), 

William Heytesbury (1313–1372/3), Richard Swineshead (1340 –  1354) e John 

Dumbleton (ca. 1310 – 1349), entre 1330-1340, iniciaram o estudo da quantificação das 

qualidades intensivas tais como crescimento ou decrescimento, intensidade e grandezas.   

Esse grupo em Oxford, que ensinava no Merton College, iniciado por Thomas 

Bradwardine, é referido também como o grupo dos “mertonianos” pelos historiadores.  

Bradwardine rompe com o postulado aristotélico, que não admitia um movimento 

retilíneo indefinido, pois isso suporia produzir um vácuo e também sair do espaço finito e 

limitado. (SARANYANA, 2005). 

Segundo esse autor: 

 

Formulavam assim a hipótese de um movimento retilíneo indefinido, 

caberia indagar se existe alguma relação entre a velocidade de um móvel 

e a duração do seu próprio movimento. Isso exigia inventar uma função 

na qual a velocidade dependesse da força ou impulso recebido, bem como 

da resistência ao movimento. E, assim, Bradwardine pôde formular o 

célebre princípio que leva o seu nome: para que a velocidade aumente 

aritmeticamente (1, 2, 3...), é necessário que a força ou impulso aumente 

                                                           
2
 O termo calculadores surgiu devido ao estudo iniciado por Swineshead sobre técnicas da matemática e da 

lógica aplicadas a teoria física. Por exemplo, o uso de técnicas proporcionais para calcular os valores de 

variáveis físicas e suas alterações, ou para solucionar problemas ou paradoxos ocasionados pelas mudanças 

físicas. (Biard; Rommevaux, 2008, 104) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/1340
http://en.wikipedia.org/wiki/1354
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geometricamente (2, 4, 8...). Ou seja, a resistência cresce 

geometricamente quando se aumenta aritmeticamente a velocidade. 
(SARANYANA, 2005: 466-67) 

 

Assim, o estudo do movimento, considerado uma questão central e problemática no 

corpus da Física aristotélica, mudou após contribuições dos estudiosos do Merton College.  

Na primeira metade do século XIV, estes estudiosos investigaram a medição do 

tempo de um movimento, a medida das alterações qualitativas pela perda ou aquisição de 

quantidade e a queda dos sólidos. Eles tentaram definir o conceito de velocidade 

instantânea de um móvel e da variação no tempo dessa velocidade, isto é da aceleração.  

Este problema não era nada fácil de resolver, porque a velocidade do objeto muda 

constantemente e o conceito de movimento e mudança de movimento foi definido muito 

genericamente, sempre segundo a tradição inspirada na obra de Aristóteles.  

Todas as qualidades de um objeto podem variar e a interpretação da variação do 

movimento torna-se a questão central estudada em Merton College. Durante este período 

de estudo, usavam-se a noção de velocidade instantânea e a descrição da velocidade do 

movimento do objeto.  

O resultado mais importante e que foi alcançado com esse trabalho recebeu o nome 

de Regra de Merton. Este estudo levou ao desenvolvimento do chamado Teorema da 

velocidade média que supõe o descobrimento da aceleração. Esta maneira abstrata de 

medir a aceleração da velocidade foi considerada a primeira tentativa de matematização do 

conceito.  

O teorema admite a possibilidade de calcular a velocidade de um móvel que se 

desloca com movimentos uniformemente diformes. Não se prendam muito ao movimento 

uniforme cuja velocidade é constante, mas sim aos movimentos uniformemente diformes, 

os quais, segundo Lucie (1978), são os movimentos em que a velocidade varia de 

quantidades iguais em tempos iguais, chamados hoje em dia de uniformemente acelerados 

ou desacelerados. 

Conforme Sá (2004), o Teorema de Merton responde a uma questão importante, 

que pode ser formulada para a distribuição de qualquer velocidade instantânea por um 

determinado tempo.   
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Ao propor este teorema, os mertonianos descreveram (aritmeticamente) a 

possibilidade de substituir os movimentos uniformemente diformes por movimentos 

uniformes. Para efeito de espaço percorrido, um movimento uniformemente diforme pode 

ser substituído pelo movimento uniforme por um tempo unidimensional e com velocidade 

igual à do instante médio do primeiro. Considerava-se a quantidade de movimento como a 

distância percorrida em um dado período de tempo. 

Esta tentativa de matematização do conceito de velocidade em relação ao 

movimento de um móvel, só pode ser considerada em casos particulares, pois os cálculos 

utilizados impossibilitavam definir matematicamente uma velocidade em termos gerais. 

Os mertonianos raciocinaram sobre os casos particulares, pois não encontraram 

uma resposta geral ao colocar a mesma questão para o caso dos movimentos diformemente 

diformes. Foi Oresme que, após demonstrar geometricamente o Teorema de Merton, 

apresentou resposta a alguns casos, como por exemplo, a divisão em partes continuamente 

proporcionais do período de tempo em que o movimento do objeto decorre. (SÁ, 2004) 

Segundo Lucie (1978), mesmo que os recursos de cálculos utilizados pelos 

mertonianos não tenham sido suficientes para definir matematicamente uma velocidade em 

termos gerais, contribuíram para o primeiro passo de uma futura algebrização da Física.  

O uso da aritmética conduziu a uma simplificação dos eventos ou questões 

examinadas, abrindo-se novas perspectivas conceituais à ciência. (SARANYANA, 2006).  

Sylla (2010) em seu artigo sobre os calculadores de Oxford afirma: 

 

Apesar do reconhecimento do trabalho esporádico dos 

mertonianos ou calculadores de Oxford, histórias da Revolução científica 

rotineiramente incluem seções sobre a mudança da filosofia aristotélica 

medieval qualitativa natural, com sua ênfase na demonstração causal, a 

física matemática, com Principia de Isaac Newton como seu documento 

de paradigma. Esta tendência continua, mesmo depois de ter sido mais 

amplamente demonstrado que o aristotelismo não era um fenômeno bem 

definido único no final do período medieval e moderno. Quando os 

autores de obras sobre a tentativa de Revolução Científica para preencher 

a imagem do aristotelismo antes da Revolução Científica, que ainda 

costuma olhar para o final do século XVI, para os jesuítas, ou aqueles 

cujas idéias refletiram as de Thomas de Aquino no século XIII, em vez de 

considerar o que aconteceu no século XIV. (SYLLA, 2010: 363) 

 

Em resumo, a Regra de Merton afirma que quando a velocidade de um objeto 

aumenta com partes iguais ao intervalo de tempo, a distância percorrida é igual a metade 
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da distância percorrida por um objeto em movimento uniforme com velocidade constante 

nesse intervalo de tempo, igual a do instante médio. Numa linguagem matemática 

moderna, temos 

      
 

 
  . 

Onde s(t) expressa à variação do movimento s em função do tempo t, sendo v a 

velocidade média e t o tempo. 

Ou seja, a regra afirma que: 

“Se um corpo em movimento é uniformemente acelerado durante um intervalo de 

tempo dado, então a distância total percorrida é aquela na qual o corpo se moveria, durante 

o mesmo intervalo de tempo, com uma velocidade uniforme igual à média de sua 

velocidade inicial e de sua velocidade final.”  

Essa foi a regra que Nicole Oresme teria utilizado para propor sua visualização 

geométrica do movimento do objeto. Ele descreveu como elementos geométricos 

semelhantes a linhas ou retângulos podiam ser usados para representar o valor de uma 

variável: o comprimento de um segmento de reta ou a área do retângulo definido por este 

segmento representaria o valor da variável. Esses elementos seriam expressos ao longo de 

uma linha horizontal que representava o tempo, como vemos na figura abaixo: 

 

Figura 1: Velocidade representada pela altura dos retângulos  

 

Fonte: CLAGETT (1968) 
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Podemos ver porque o insight de Oresme permite enquadrá-lo na história da ideia 

de função, pois essa visão geométrica já está dentro daquilo que, mais tarde, a matemática 

e a física moderna iriam desenvolver como linguagem gráfica. 

 

1.3 Os físicos de Paris
3
  

 

A Escola Parisiense, representada por Jean Buridan, reitor da Universidade de Paris 

e Nicole Oresme, diretor do Colégio de Navarra, dessa Universidade, assim como a Escola 

de Oxford, perceberam, talvez intuitivamente, “que a chave para um estudo quantitativo do 

movimento estava na compreensão dos conceitos de velocidade e de aceleração.” (LUCIE, 

1978) 

Em Paris, Nicole Oresme e Alberto Saxônia (ca. 1316-1390) estudaram os lógicos 

do Merton College e aplicaram seus métodos à teoria do impetus (ímpeto). Para eles, a 

queda dos corpos se dava com aceleração constante, mas não tinham claras as 

consequências dessas ideias. Apesar de afirmar corretamente que a velocidade de queda 

era proporcional ao tempo dessa queda, acreditavam também que seria proporcional à 

distância percorrida. Essa confusão seria repetida por Galileu Galilei (1564-1642) em seus 

primeiros escritos.  

Os teóricos do impetus rejeitaram a explicação aristotélica de que uma pedra que é 

arremessada horizontalmente tem seu movimento causado pela mão do atirador, e uma vez 

no ar, o próprio ar deslocado pela parte dianteira da pedra retornaria para trás e a 

empurraria. Afirmavam que a pedra em movimento contém dentro de si a causa de seu 

próprio movimento, impressa pela mão de quem a lançou. Esta causa oculta seria o 

“ímpeto”. 

Estudando o movimento horizontal de um corpo, Buridan caracterizou o ímpeto 

como sendo proporcional à quantidade de matéria m e à velocidade v do corpo, o que se 

aproxima da noção moderna de “quantidade de movimento”. Analisou também a 

aceleração de corpos em queda, que ganhariam ímpeto à medida que caíssem. 

                                                           
3
 Segue a exposição de Carlos MÍNGUEZ PÉREZ, De Ockham a Newton, op. Cit., págs. 51-64 (citado por 

SARANYANA: 468). 
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Essa era uma questão particularmente complexa, pois, implicava em uma 

competição entre o movimento natural (queda de um projétil) e o movimento anti-natural 

(impulso).  

 

Figura 2: Representação Gráfica do movimento  

 

Fonte: BIARD; ROMMEVAUX, (2008) 

 

O resultado qualitativo dessa composição foi precisado por Harriot
4
 (1560-1621):  

 

Proponho-me de tomar ac como linha horizontal. O ângulo dac como 

ângulo portado máximo, que é cerca de 45º, se bem que a linha abc seria 

continuamente curva até que atinja c; em seguida se o movimento 

continuasse, ele seria reto como ce e perpendicularmente a horizontal ac. 

Agora eu digo que a causa da gravidade do projétil é uma linha curva que 

é descrita. Se fizer abstração da gravidade, o movimento seria unicamente 

segundo a reta ad; e se fizesse a abstração da resistência do ar ou do 

meio, seu movimento seria infinito. (BIARD; ROMMEVAUX, 2008: 

165). 

 

 

Diversas tentativas quantitativas, na obtenção de resultados quanto ao movimento e 

trajetória do projétil, foram empregadas pelos estudiosos de Paris – Buridan, Oresme e 

Alberto Saxônia – influenciados pelos calculadores oxfordianos. 

                                                           
4
 Thomas Harriot, A Briefe and True Report of the New found Land of Virginia, edition princeps, London, 

1588; 2 ed. Por R. Hakluyt, Principall Navigations, voyages and discoveries of the English Nation, London, 

1589. 
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A bem da verdade, eles enfrentaram as mesmas barreiras que os oxfordianos, 

encontrando a mesma dificuldade em algebrizar o movimento. Mas Oresme buscava 

demonstrar geometricamente a regra mertoniana, estudando os movimentos por ele 

denominados de uniforme e uniformidade diforme. No movimento uniforme, a velocidade 

é constante e, no movimento uniformemente diforme (acelerado), a velocidade é crescente 

e proporcional ao tempo. 

O movimento de um móvel, em queda livre no ar, sem velocidade inicial, é 

uniformemente acelerado e a resistência do ar exerce uma ação de freio sobre o móvel, 

tornando o movimento uniforme. Assim, há duas qualidades atuando sobre o móvel: “o 

movimento acelerado do móvel em relação a Terra, por virtude da ação da gravidade, e a 

resistência do ar que se opõe à queda”. Entendia-se que variava, durante a queda, a 

quantidade destas qualidades. (CARAÇA, 1951) 

A intensificação da quantidade de resistência do ar, que contrapõe a qualidade do 

movimento acelerado, atinge um grau tal que o movimento deixa de ser acelerado 

(uniformemente diforme) e passa a ser uniforme. A velocidade não aumenta mais e passa a 

ser constante, desaparecendo a qualidade do movimento acelerado (uniformemente 

diforme) e surgindo o movimento uniforme. (CARAÇA, 1951)  

Segundo esse mesmo autor, a permanência da qualidade do movimento depende de 

variações quantitativas de movimento acelerado e resistência do ar. Entendemos que 

Oresme procurou compreender esse ajuste, determinando as condições, sob as quais, a 

quantidade do movimento acelerado pode-se transformar em qualidade nova.  

 

1.4 Latitude de formas 

Entre o período de 1348 e 1362, Oresme introduziu o estudo sobre a latitude de 

formas. Segundo os autores Boyer e Merzbach (1991), Oresme foi um dos primeiros a por 

em prática representações geométricas para examinar a relação entre duas variáveis.  

Para considerar o movimento de um móvel, Oresme representou a extensão do 

tempo (longitude) ao longo de uma linha horizontal e, para cada instante, uma 

perpendicular à linha das longitudes, cujo comprimento (latitude) representava a 

velocidade naquele determinado instante.  
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Oresme estava interessado nas formas das qualidades. Quando a qualidade em 

consideração é a velocidade, os termos usados por Oresme corresponderiam ou poderiam 

ser interpretados como tendo relação com aqueles da física moderna indicados em tabelas.   

 

1.5 A variável e a ideia de função – contribuição da época medieval 

 

Variar alguma coisa significa tornar diferente, fazer modificações. O estudo dos 

fenômenos naturais possibilitou aos estudiosos medievais perceber a variação do 

movimento de corpos físicos no espaço em queda livre ou impulsionado.  

Os estudiosos em Oxford procuravam relacionar a variação do movimento de um 

objeto ao espaço de tempo percorrido. Ocupando-se da medida da velocidade uniforme e 

uniformemente acelerado de objetos que se deslocam no espaço, buscavam estudar a taxa 

de variação do movimento. 

Discutindo a mudança de lugar em qualidade ou em quantidade, observaram a 

quantificação das formas variáveis, introduzindo conceitos tais como a velocidade 

instantânea, a aceleração, e a quantidade variável concebida como sendo fluxo qualitativo. 

A representação geométrica da variação do movimento se dá de forma original em 

Paris, em meados do século XIV, por Oresme. O contexto da época era constituído por 

barreiras nas concepções e na demonstração da variabilidade. Podemos vislumbrar 

elementos constitutivos da ideia de função de uma forma geral nos trabalhos da escola de 

filosofia natural Paris, que sofreu influencia da escola de Oxford. 

Oresme se aplica ao estudo que denominava de intensidade das formas e o 

desenvolvimento da teoria das latitudes das formas. Para ele, a dimensão dos fenômenos 

estava submetida a múltiplas variações e essa multiplicidade era compreendida por meio 

do estudo de figuras geométricas. Tudo o que varia, podendo ser medido ou não, era 

imaginado como uma quantidade contínua e era representada por um segmento retilíneo. 

(BARALLOBRES, 1998) 

Pode-se perceber a noção gráfica presente na descrição, feita por Oresme, de uma 

qualidade para facilitar a compreensão da variação de um fenômeno. O que ele chamou de 

representação gráfica “das intensidades e das qualidades” pode ser considerado como 

tendo alguma relação com nossa representação de funções. 
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Oresme representou a intensidade ou a amplitude do fenômeno estudado pela 

latitude por meio de segmentos perpendiculares. A longitude de cada segmento era 

imaginada como a intensidade do fenômeno. (Ibid: 17) 

 

Figura 3: Representação Gráfica 

 

Fonte: BARALLOBRES (1998) 

 

A representação dele para a intensidade ou à amplitude do fenômeno se deu por 

meio de segmentos perpendiculares.  

A diferença entre dois segmentos perpendiculares (latitudes) sucessivos chamava-se 

grau de amplitude, e representava a medida da variabilidade. Com a variação da amplitude, 

os pontos extremos das latitudes não se situarão sob uma reta, mas sobre uma curva. 

(BARALLOBRES, 1998) 

A qualidade ou forma vem representada de acordo com a variação da intensidade 

do tempo, mas, esta variação, não se percebe como na geometria analítica pela curva 

descrita pelos pontos de longitude e latitude dadas, senão pela figura total, isto é, a área 

que determina esta curva, o eixo da longitude e a intensidade inicial e final, que Oresme 

chama de “figura” e que representa a “qualidade” dada.  

A latitude, forma do movimento, interpretada por sua longitude era compreendida 

como sendo a representação gráfica de certa relação funcional contínua. Assim, nestas 

teorias surgidas em Oxford e Paris, uma função é definida, pela descrição verbal de sua 

propriedade específica, ou pela representação gráfica. 

É preciso prudência para não interpretar de forma grosseira o que na linguagem 

atual da Matemática, nos parece ser o que naquele contexto significava latitude e 



34 

 

longitude, a fim de não associar de modo simplificado demais com os conceitos modernos 

de ordenada e a abscissa. 

Oresme utiliza no século XIV linhas ou segmentos para representar a intensidade de 

uma grandeza. Particularmente, estudava as velocidades sucessivas no movimento 

uniforme. As qualidades uniformes com uma latitude constante e a linha da intensidade 

paralelas à linha das longitudes, correspondem, grosso modo, a nossa função constante. 

Esta situação foi representada geometricamente por um retângulo: 

 

Figura 4: Representação Gráfica 

 

Fonte: BARALLOBRES (1998) 

 

As qualidades uniformemente diformes, seriam hoje tratadas como nossas funções 

afins e cuja representação gráfica é um triângulo ou um trapézio. 

 

Figura 5: Representação Gráfica 

 

 

Fonte: BARALLOBRES (1998) 

 

Oresme afirmou que a soma das latitudes (velocidades) nesses gráficos, significava 

a distância (espaço) percorrida pelo corpo.  

Afirmava ainda que, "toda qualidade uniformemente diforme terminando em 

intensidade zero era imaginada como um triângulo retângulo", o que corresponderia hoje, 

de maneira livre, a dizermos que o gráfico da velocidade num movimento uniformemente 

acelerado é uma reta. 
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A representação geométrica por parte de Oresme – da qual dificilmente 

conseguimos não associar às coordenadas cartesianas – não era novo, pois Apolônio, e 

outros antes dele, tinham usado sistemas de coordenadas. A verdadeira inovação de 

Oresme era a representação gráfica de uma quantidade variável por meio de coordenadas, 

mesmo limitando-se, portanto ao que hoje corresponderia às funções afins.  

A teoria de localização de pontos por coordenadas, latitude e longitude, influenciou 

o trabalho de outros matemáticos. Após três séculos, encontramos nos trabalhos de Galileo 

(1564-1642), Descartes (1596-1650) e Fermat (1601-1665) uma clara generalização da 

utilização do plano cartesiano ilimitado, com dois eixos. Em Oresme a conversa era bem 

outra. Havia apenas um só eixo de referência e um segmento e as pequenas barras 

construídas sobre esta base. 

Segundo, Barallobres (1998), “um momento determinante para o desenvolvimento 

posterior da teoria de funções deveu-se à criação da álgebra simbólica e, ao mesmo tempo, 

à extensão do conceito de número. Estas foram às preliminares à introdução do conceito de 

função como uma relação entre dois conjuntos de números (mais que relação de 

quantidades) e para uma representação analítica das funções por fórmulas.” 

De acordo com Edwards (1979), o trabalho de Oresme apresentou, de forma bem 

abrangente, ideias inovadoras e importantes. Pode-se destacar, entre elas, a medição de 

diversos tipos de variáveis físicas (temperatura, densidade, velocidade) por meio de 

segmentos de linhas; alguma noção de relação funcional entre variáveis (velocidade em 

função do tempo); representação gráfica ou diagramática de tal relação funcional. Esquema 

que pode ser considerado um caminho importante em direção à introdução de um sistema 

de coordenadas; processo conceitual de “integração” ou somas contínuas para calcular 

distância como a área debaixo do gráfico velocidade-tempo, embora apenas Oresme tivesse 

um mecanismo técnico para representar esse cálculo no caso do movimento 

uniformemente acelerado.  

Conforme afirma Baron (1985), Oresme representou uma qualidade uniforme para 

um retângulo e uma qualidade uniformemente diforme para um triângulo ou trapézio. Para 

qualidade diformemente diforme, Oresme usou uma curva ou composto de linhas ao topo 

da curva. 
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Tabela 1: Formas de acordo com Nicole Oresme 

Forma de qualidade Terminologia da Física Moderna 

 

Uniforme 

 

Velocidade constante 

 

Uniformemente diforme Aceleração constante 

 

Diformemente diforme Aceleração Variável 

Fonte: BABB (2005) 

 

 

Figura 6: Formas de qualidades 

 

 

 

 

Estes pensadores classificaram quantidades como temperatura, peso, velocidade e 

deslocamento, em uniformes, diformes e diformemente diformes.  

Desse modo, os movimentos uniformes eram representados por um retângulo, e os 

uniformemente diformes, por um trapézio, ou um triângulo, caso a velocidade inicial do 

corpo dotado de tais movimentos fosse nula. É fácil ver que a área de tal triângulo é 

equivalente a área de um retângulo, cuja base é a mesma do triângulo, e cuja altura é a 

velocidade no ponto médio do intervalo de tempo. (LUCIE, 1978) O movimento 

diformemente diforme tem uma representação curva (não reta). 

Oresme foi mais longe, ao afirmar que a soma das velocidades de tais figuras, 

representava a distância percorrida pelo móvel. Essas representações, corresponderiam 

hoje, grosso modo, ao que conhecemos como  gráficos velocidade-tempo.  

Uniforme 

 

Uniformemente Diforme 

 

Diformemente Diforme 

 

Fonte: BABB (2005) 
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Oresme também introduziu a ideia de eixos perpendiculares com propósitos 

representacionais do movimento. As velocidades de um objeto mensurável poderiam ser 

representadas pelos segmentos verticais (perpendiculares ao eixo do tempo).  Marcava 

então os pontos que representavam o instante de tempo, ao longo de uma reta horizontal, 

denominando-os de longitudes. Para cada longitude, erguia uma perpendicular denominada 

latitude, cujo comprimento representava a velocidade naquele instante, caracterizando 

assim as formas tais como o movimento.  

 

Figura 7: Representação Gráfica 

 

Fonte: BARON (1985) 

 

Observando a figura vemos que a extensão era um segmento horizontal 

determinado, representando a distância percorrida por um objeto em um dado intervalo de 

tempo.  

Já a intenção representava a latitude por meio de segmentos perpendiculares ao 

segmento horizontal. Sendo esta a variação do movimento conforme cada extensão, isto é, 

cada distância percorrida. 

Nesse contexto, considerava-se que para a medição de um objeto era necessário 

imaginar pontos, retas e planos. Foi considerado necessário a representação matemática 

não só com o intuito de medir coisas mensuráveis, mas também de compreender suas 

razões. Nicole Oresme, por meio do método de representação gráfica, considerava uma 

grandeza denominada por ele de qualidade em função de outra grandeza, e atacava assim o 

problema do movimento retilíneo. O gráfico correspondente seria o da velocidade 

instantânea em função do tempo.  
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Figura 8: Representação Gráfica  

 

Fonte: BARON (1985) 

 

O espaço de extensão representava a posição inicial do objeto necessário para 

percorrer a distância em um dado intervalo de tempo e com certa velocidade. Neste espaço 

é possível precisar a quantidade e qualidade do movimento. 

Segundo BOYER (1989), a obra de Oresme, Tractatus de Potentiarum et 

Mensurarum,  continha uma extensão da idéia de sua “latitude de formas” para três 

dimensões.  

Encontramos nestes aspectos geométricos, apresentados na figura 5, exteriorizações 

do conceito de técnicas gráficas usadas para representar formas do movimento uniforme – 

velocidade constante – e do movimento unifomemente diforme – aceleração constante.  

(BARON, 1985).  

Figura 9: Representação Geométrica por Oresme  

 

Fonte: BARON (1985) 

 

Nesta construção, a superfície desenhada por estas perpendiculares, mostrava-se 

proporcional à distância percorrida, e tais objetos mensuráveis podiam ser intuitivamente 

reconhecidos como variáveis em intensidade. Por exemplo, calor, luz, densidade, distância 

e velocidade.  
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1.6 A formulação e demonstração do Teorema da Velocidade Média 

 

O problema colocado pelos Mertonianos foi o de como qualidades podem ser 

somadas ou subtraídas. Por exemplo, como lidar com a medida da velocidade e aceleração 

dos corpos que se deslocam no espaço? Se um objeto se move com velocidade variável, até 

que ponto se moverá num dado tempo? Se a temperatura de um corpo varia de uma parte 

para outra, quanto calor há em todo o corpo? Para tratar esse problema, atribuíram a uma 

qualidade uma intensidade e uma extensão. Saber como uma qualidade variava consistia 

em saber como a quantidade de sua intensidade variava ao longo de uma linha arbitrária e 

imaginária, chamada extensão.  

Comparando o efeito de uma quantidade cuja intensidade varia com a extensão e o 

efeito de uma quantidade cuja intensidade é uniforme, concluíram que uma quantidade 

uniformemente variável é equivalente a uma quantidade uniforme que tome o valor médio 

da quantidade uniformemente variável. 

A Regra de Merton possibilitou a Oresme aplicar ao caso particular em que a 

quantidade é a velocidade, e a extensão o tempo, criando uma demonstração geométrica 

em que o espaço percorrido num movimento acelerado que parta do repouso é o mesmo 

que o espaço percorrido com movimento uniforme cuja velocidade seja igual à velocidade 

média do outro movimento (regra da velocidade média). 

Katz (1998) afirma que William Heytesbury (século XIV), apresentou uma prova 

baseada no argumento de simetria, propondo a regra, pela primeira vez, em 1335. Segundo 

Clagett (1968): … A invenção do teorema da velocidade media é um das verdadeiras 

glórias da ciência no século XIV’. (CLAGETT 1968: 286) 
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Figura 10: Teorema da Velocidade Média 

 
Fonte: CLAGETT (1968) 

 

 

Constatando que a área do triângulo AGD é igual à área do triângulo DFC, de modo 

que o triângulo ABC e o retângulo BCFG têm a mesma área, Oresme observou que o 

espaço percorrido era composto pela soma das velocidades e a soma desses segmentos, 

representava a área da figura. Essa área representava a distância percorrida pelo móvel 

durante o tempo.  

De acordo com Sá (2004), uma situação abordada por Oresme foi: a divisão em 

partes continuamente proporcionais do período de tempo em que o movimento do objeto 

resulta (ou do sujeito unidimensional pelo qual a qualidade se distribui). A cada parte 

proporcional do tempo (ou do sujeito) corresponde uma intensidade diferente da 

velocidade (ou da qualidade intensiva), mas as regras de dependência consideradas são 

muito limitadas: apenas se consideram variações segundo a proporção aritmética ou 

segundo a proporção geométrica.   

Ainda segundo o mesmo autor, se dividirmos certo período de tempo, em partes 

proporcionais, por uma determinada razão, pode se considerar que o móvel se move com 

certa velocidade durante a primeira dessas partes proporcionais do tempo; com o dobro 

dessa velocidade durante a segunda parte do tempo; com o triplo dessa velocidade durante 

a terceira parte, e assim por diante.  

A velocidade de todo esse tempo e de todas as suas partes proporcionais está para a 

velocidade da primeira parte proporcional do tempo na proporção em que todo esse tempo, 

assim dividido; está em ordem à sua primeira parte proporcional. 
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A observação dos fenômenos naturais pode ter permitido, de certa forma, que 

Oresme percebesse a variação do movimento de um móvel segundo uma quantidade. Mas 

como determinar esse movimento?  

 

A quantidade do movimento é aquilo que pode ser medido, ou que admite 

ser medido, ainda que não possa representá-lo efetivamente por um 

número. O progresso das ciências de observação permitiu medir o que 

antes se sabia apenas que variava segundo a quantidade. (CARAÇA, 

1951) 

 

As qualidades traduzem as relações de interdependência entre os fenômenos 

estudados e os resultados obtidos, e a interdependência, é uma das características 

essenciais dos fenômenos naturais. A percepção dessa dependência foi fundamental na 

história da ideia de função.  

Ao ocupar-se da tarefa de descrever e explicar a natureza do movimento, Oresme 

pode ter entendido que, para explicar variações de qualidade, era necessário se aprofundar 

no estudo das variações de quantidade.  

Possivelmente Oresme não tinha informações suficientes para descrever a 

proporção da extensão do tempo indeterminado em função da velocidade, mas mesmo 

assim, propôs uma maneira de observar o movimento, referindo-se a um período de tempo 

infinito. Ele já apresentava ideias de “latitude de formas” para três dimensões e até uma 

insinuação para quatro dimensões.  

Esta quarta dimensão seria a representação da intensidade de uma forma para cada 

ponto de um corpo ou volume de referência, porém não possuíam ferramentas suficientes 

para melhores conclusões. 

Oresme sugere também a possibilidade de se usar um sistema de coordenadas 

tridimensional para representar uma qualidade, ou forma, tendo extensão em espaço e 

tempo. (BARON, 1985) 
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Figura 11: Representação Gráfica 

 

Fonte: BARON (1985) 

 

Assim, o trabalho de Oresme na Universidade de Paris mostra o interesse pelo 

fenômeno da variação, propondo uma abordagem geométrica da variação do movimento.  

Ou seja, Oresme recorre ao uso de diagramas para representar a variação de 

grandezas no plano, marcando os valores da variável independente sobre uma reta e os 

valores da variável dependente sobre outra reta perpendicular à primeira, descrevendo 

assim, as trajetórias dos movimentos relacionando-os com as duas variáveis "latitude e 

longitude".  

A força desta representação gráfica salienta-se quando tenta provar a hipótese de 

que a distância percorrida na primeira metade do movimento uniformemente acelerado é 

um terço da distância percorrida na segunda metade. Isto pode ser deduzido facilmente 

com as áreas no gráfico.   

Considere um objeto, Objeto I, partindo com uma velocidade inicial V1 e aceleração 

uniformemente para um tempo específico T até ele obter a velocidade final V2. 

Suponha que um segundo objeto, Objeto II, desloque numa velocidade constante 

(V1 + V2)/2 para o mesmo período de tempo T.  

Com relação à Figura 9, as distâncias descoladas pelo objeto I e objeto II são as 

áreas do trapézio ABFD e o retângulo ABEG, respectivamente. Afirma que pode ser 

justificado com vista das unidades de medidas associadas com distância, velocidade e 

tempo. 

Da Figura 12 temos que:  

Área (trapézio ABFD) = Área (retângulo ABEG) + Área (triângulo EFH) – Área 

(triângulo GDH). 



43 

 

Oresme presumiu que as linhas longitudinais (tempo), são proporcionais a 

intensidade da qualidade (velocidade), o ponto H em que a linha horizontal com altura 

(altitude) (V1 + V2)/2 cruza a linha no alto DF, obrigatoriamente no mesmo tempo, (em que 

o ponto T/2) tem o tempo coordenado T/2. Desta maneira os dois triângulos EFH e GDH 

possuem a mesma área. Portanto: Área (trapézio ABFD) = Área (retângulo ABEG), desde 

modo comprova o teorema da velocidade média. 

Na observação de Cooke (1997), a prova de Oresme para o teorema, representa o 

primeiro registro usado de uma linha horizontal para representar tempo, uma linha 

perpendicular para representar velocidade, e a área embaixo da curva para representar 

distância. 

Desde então distância é um conceito linear, Oresme esforçou-se extensamente para 

justificar o uso da área para representar uma quantidade linear.  

 

Figura 12: Prova Gráfica do Teorema da Velocidade Média 

 
Fonte: BABB (2005) 
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CAPÍTULO II 

A IDEIA DE FUNÇÃO  

 

Neste capítulo, abordaremos a ideia de função a partir das contribuições medievais, 

que auxiliam o estudo de nosso objeto matemático, ou seja, as funções do 1º e 2º grau.  

Com o intuito de apresentar a trajetória da função no universo matemático, 

abordaremos as dificuldades de representar uma variável, o surgimento de notações 

modernas para representar as variáveis, a evolução do conceito de função ao longo da 

história e a definição de função.  

 

2.1 Ideia de Variável 

 

 

Na Matemática, como em outras ciências, buscamos estabelecer relações entre as 

coisas por razões coerentes. Em economia, pensamos como relacionar os nossos recursos 

financeiros à melhor escolha de bens e serviços. Ao entrar em um supermercado, 

visualizamos nossos recursos financeiros em função das necessidades primárias e, 

posteriormente, as secundárias. A quantidade comprada de bens e serviços varia em função 

do salário mensal do indivíduo. 

Na Biologia, o crescimento geométrico da população de determinado tipo de 

bactéria pode estar relacionada à exposição da temperatura do ambiente. O crescimento 

populacional, desta bactéria, varia conforme o tempo de exposição no ambiente natural. 

Em Matemática, a relação também é estabelecida de forma coesa. Um conjunto 

numérico qualquer, finito ou infinito, pode estar relacionado a outro conjunto. 

Esta relação de um conjunto numérico a um conjunto de imagens simbólicas pode 

ser denominada de variável. Para Caraça (2005), variável pode ser definida como sendo o 

símbolo que representa os elementos de um conjunto qualquer de números reais ou 

complexo. 

 

Seja E um conjunto qualquer de números, conjunto finito ou infinito, e 

convencionemos representar qualquer dos seus elementos por um 
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símbolo, por exemplo, x. A este símbolo, representativo de qualquer dos 

elementos do conjunto E, chamamos variável. (CARAÇA, 2005: 127) 

 

Uma variável pode ser representada por uma letra qualquer. Esta representará 

qualquer número dentro de um conjunto estabelecido, sendo ela um símbolo que 

representará um determinado valor. Caraça (2005: 127) afirma que: Uma variável é o que 

for determinado pelo conjunto numérico que ela representa – a sua substância, o seu 

domínio [...]. 

Conforme Queiroz (2008 apud SILVA, 2008: 38): 

 

O conceito de variável desenvolveu-se ao longo da história, à medida que 

o uso das letras difundiu-se e generalizou-se. Especialistas categorizavam 

as variáveis em diferentes formas, mas existe um consenso geral que o 

uso particular da variável é determinado pelo contexto matemático. Em 

décadas recentes, pesquisadores da educação matemática têm iniciado 

investigações com relação aos significados atribuídos à variável. 

(QUEIROZ, 2008: 29) 
 

 

Não sabemos precisar quais foram, na história, os primeiros estudos relacionados às 

variáveis, mas as observações das variações dos fenômenos físicos e suas descrições pelos 

filósofos escolásticos auxiliaram a determinar a medida do calor, temperatura, velocidade.  

Podemos exemplificar o uso de variáveis em uma das situações abordadas no início 

deste capítulo. Por exemplo, a economia, que está diretamente relacionada aos indivíduos 

de uma sociedade. 

De um modo geral, a procura por um bem ou serviço, por parte de um grupo de 

consumidores, varia conforme o preço oferecido. Sabe-se que quando o preço aumenta, a 

procura diminui e, quando o preço diminui, a procura aumenta.  

A quantidade de um produto demandada no mercado é função de várias variáveis: 

preço por unidade do produto, preços de bens substitutos, renda do consumidor, gostos, 

etc. No entanto, se considerarmos todas as variáveis como constantes, exceto o preço 

unitário do produto, verifica-se que o preço unitário (p) relaciona-se com a quantidade 

demandada (x).  
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Podemos dizer então que, a variável p é função da variável x, em que chamaremos x 

de variável independente e p de variável dependente. Chama-se função demanda à relação 

p = f(x). Assim define-se: 

 

Sejam x e y duas variáveis representativas de conjuntos de números; diz-

se que y é função de x e escreve-se y = f(x), se entre as duas variáveis 

existe uma correspondência unívoca no sentido x → y. a x chama-se 

variável independente, a y variável dependente. (CARAÇA, 2005: 121) 

 

As ideias de variação e de associação entre grandezas favorecem a análise dos 

aspectos quantitativos de um fenômeno: função matemática. 

 

2.2 Ideia de Função 

 

O conceito de função está associado à grande parte do conhecimento matemático. 

Considerado essencial a muitos objetos matemáticos, opera como instrumento fundamental 

na estrutura das ciências matemáticas. 

A ideia de função matemática apresenta-se vinculada historicamente à evolução do 

conhecimento de acontecimentos físicos, caracterizada como um caso particular da ideia de 

relação. Este processo investigativo que busca por explicações aos fenômenos observados 

teve papel importante na evolução deste conceito. 

Nas observações e descrições dos fatos naturais, realizados pelos filósofos do 

século XIV, a ideia de função aparece de forma intuitiva e abrangente.  

A construção do que conhecemos hoje como função formalizou-se da ideia de 

relacionar dois conjuntos, ou natureza, baseado em um condicionamento que procurasse 

explicar e sistematizar as variações. 

 

O conceito de função permite estabelecer uma correspondência entre as 

leis matemáticas e as leis geométricas, entre as expressões analíticas e os 

lugares geométricos (conjunto de todos os pontos que gozam de uma 

mesma propriedade). (CARAÇA, 2005: 130). 
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As funções são expressas em linguagem algébrica, tabelas, diagramas e gráficos. 

No ensino básico são representados em gráficos com eixos numéricos, chamados sistemas 

cartesianos. 

O conceito de função traduz não só leis universais, como também, sociais e 

culturais, como, por exemplo, a relação entre a população de um país e a área desse país, 

etc.  

 

2.3 Uma pouco da historia da Função 

 

No que diz respeito aos instrumentos matemáticos, podemos dizer que o 

seu número aumentou significativamente a partir do século XVI. Isso, 

provavelmente, deveu-se ao reconhecimento de que a matemática era 

essencial não só para resolver problemas de ordem prática, mas também 

para investigar os vários aspectos da natureza (SAITO, 2008; BENNETT: 

1998). 

 

Com as investigações dos vários aspectos da natureza, realizadas no período 

medieval, foi possível estudar a variação do movimento, que segundo Kline (1972, apud 

MENDES, 1994: 22), originou o conceito de uma função ou de uma relação entre 

variáveis, o qual foi fundamental para praticamente todo o trabalho dos próximos duzentos 

anos.  

A partir do fim do século XVI e, especialmente no século XVII, vários 

desenvolvimentos, ocorridos na Matemática, propiciaram a formulação do conceito função. 

A introdução das expressões analíticas das funções contribuiu com mudanças nas formas 

de expressar os vários aspectos da natureza, isto é, as descrições verbais e às 

representações gráficas.  

Para Youschkevich (1976, apud PELHO, 2003: 19) o método analítico de 

introdução à função revolucionou a matemática devido a sua admirável eficácia, 

assegurando a esta noção lugar de destaque às ciências exatas. 

Alguns estudiosos contribuíram para a evolução do conceito de função. Galileu 

Galilei (1564-1642), segundo Kline (1972, apud PELHO, 2003: 20) contribuiu ao utilizar 

instrumentos de medidas aprimorados em suas experiências, introduzindo um tratamento 

quantitativo nas suas representações gráficas (curvas), expressando relações funcionais 

verbalmente ou por meio de proporções: “O espaço descrito por um corpo em queda a 
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partir do repouso com movimento uniformemente acelerado, depende do quadrado do 

intervalo de tempo gasto ao percorrer esta distância”. As ideias de Galileu circulavam em 

torno de variáveis e funções, não expressas simbolicamente, e sim, na forma verbal ou 

geométrica.   

A introdução da álgebra simbólica, expressando as equações algébricas, indicadas 

pelo francês François Viéte (1540-1643), propicia a Galileu estabelecer este 

relacionamento sob forma simbólica: s = k . t
2
 para a queda do corpo e t = k . l para tempo 

de descida.  

Estudiosos como Descartes (1596-1650) e Fermat (1601-1665) apresentaram no 

inicio século XVII, trabalhando, independente um do outro, o método analítico para 

introduzir a relação de dependência funcional entre quantidades variáveis, no sentido que 

uma delas permite determinar a outra.  (YOUSCHKEVITCH, 1981). Eles conseguiram 

aplicar a álgebra à geometria, dando início a moderna Geometria Analítica. De acordo com 

Edwards (1979), Descartes e Fermat estabeleceram que, uma equação de duas variáveis, 

representada geometricamente por uma curva, indicava a dependência entre as variáveis.  

Uma característica importante dos trabalhos destes dois estudiosos foi a atenção 

dada às equações indeterminadas (varias soluções) envolvendo variáveis contínuas. Vieté, 

por exemplo, tinha estudado apenas equações determinadas onde, a “variável”, embora 

desconhecida, era uma constante fixa a ser calculada. O caminho trilhado por Descartes e 

Fermat em relação à noção de variável propiciou o desenvolvimento do cálculo. 

Segundo Youschkevitch: 

 

pela primeira vez, e de maneira clara, é defendido que uma equação em x 

e y é um meio para introduzir uma dependência entre quantidades 

variáveis de tal forma a permitir o cálculo de valores de uma delas 

correspondentes a valores dados da outra. (YOUSCHKEVITCH, 1976: 

52) 

 

Apesar do trabalho destes estudiosos, conduzir, por meio do estudo das variáveis, 

ao cálculo, aplicando os métodos algébricos à geometria, será nos trabalhos de Isaac 

Newton (1642-1727) e Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716) que a construção do 

conceito de função aparecerá de forma efetiva. Estes expõem o desenvolvimento das séries 

infinitas.  
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A relação de dependência funcional estudada até então e representada 

geometricamente, passa, a partir deste momento, a obter uma representação analítica. 

Como afirma Youschkevitch (1981) esse método analítico para expressar 

dependência funcional, tornou-se tão eficiente que, a noção de função, gradualmente, foi 

assumindo um lugar importante em todas as ciências exatas. 

Newton apresentou uma interpretação dinâmica e geométrica bem clara das 

concepções básicas de funções. Descrevendo tempo e movimento, escolheu o tempo como 

um argumento universal e interpretou as variáveis dependentes como uma quantidade 

continuamente fluente que possui uma velocidade de variação.  

Segundo Eves, para Newton:  

 

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 ele dava o nome de 

fluente (uma quantidade que flui) e à sua taxa de variação dava o nome de 

fluxo do fluente.(EVES, 2004: 439)  

 

A palavra “função”, estabelecida para nomear as expressões analíticas surge, pela 

primeira vez, em 1673, em um manuscrito de Leibniz com o título: O método inverso das 

tangentes, ou sobre funções
5
. 

Entre 1692 e 1694, surge em artigos de Leibniz, a definição de função, que, de 

acordo com Youschkevitch (1976, apud MENDES, 1994: 27) foi apontada como “qualquer 

parte de uma linha reta, isto é, segmentos obtidos pela construção de infinitas linhas retas 

correspondentes a um ponto fixo e a pontos de uma determinada curva
6
”.  

Assim, o termo “função”, designava para ele, a dependência de uma curva de 

quantidades geométricas: as coordenadas de um ponto da curva, a inclinação e o raio de 

curvatura.  Estabeleceu função como qualquer quantidade associada a uma curva que 

poderia variar de ponto a ponto da curva. 

Entre 1694 e 1698, nas correspondências trocadas por Leibniz e Johann Bernoulli 

(1667-1748), segundo Youschkevitch (1976 apud MENDES, 1994: 27) fica claro que o 

                                                           
5
 Methodus tangentium inversa, seu de functionibus.   

6
 “[...] any parts of straight lines, i.e., segments obtained by constructing infinite straight lines corresponding 

to a fixed point and to points of a given curve.”   
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desenvolvimento do estudo de curvas por meios algébricos necessitava de: “um termo 

geral que representasse quantidades dependentes de uma variável por meio de uma 

expressão analítica.”  

Ao experimentar várias notações, procurando estabelecer um símbolo para 

representar as quantidades variadas e outro para as constantes, Bernoulli apresenta a 

primeira definição explícita de uma função como uma expressão analítica. Propõe a letra 

grega ϕ como notação específica de uma função. Esta notação era expressa sem o auxílio 

de parênteses, ou seja, x. 

Os parênteses, assim como a letra f para designar função, foram introduzidos pelo 

suíço Leonhard Euler (1707-1783). 

Deste modo, Johann Bernoulli usou, pela primeira vez, a palavra função num artigo 

de 1698, relacionando com a solução de um problema proposto por seu irmão Jakob 

Bernoulli (1654-1705). 

Mendes (1994) afirma que Johann Bernoulli foi mais longe quando em 1718 ao 

definir função como sendo qualquer expressão envolvendo uma variável e quaisquer 

constantes: “função de uma grandeza variável como uma quantidade que é composta de 

qualquer maneira dessa grandeza variável e de constantes”. Função para ele era uma 

expressão analítica apresentada como: 2x+1, sen x, x
2
+x, etc., não admitindo que uma 

mesma função pudesse ser representada por duas expressões analíticas distintas.   

O termo “de qualquer maneira” foi substituído posteriormente por expressão 

analítica, que envolvia apenas uma quantidade variável e algumas constantes, para 

representar funções.   

Aproximadamente na mesma época, Leibniz introduziu a terminologia: 

“constantes”, “variáveis” e “parâmetros” “dividindo as funções e curvas em duas classes: 

as algébricas, que poderiam ser representadas por uma equação de certa ordem, e as 

transcendentais, que poderiam também ser objetos de estudos e cálculos de uma natureza 

diferente, por suas representações por equações de ordem indefinida ou infinita que 

transcendem as equações algébricas.” 

Os estudos de Euler foram responsáveis, tempos depois, por significativos avanços 

no desenvolvimento do conceito de função, trazendo grandes contribuições á linguagem 

simbólica, como por exemplo, a notação f(x) para uma função. Esta notação significava 
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que os valores encontrados por meio de uma expressão matemática dependem dos valores 

que são atribuídos para x.  

Definiu constante como “Uma quantidade constante entendia a [...] quantidade 

determinada que preserva sempre o mesmo valor.”, e variável como “Uma quantidade 

variável é aquela que é indeterminada ou é universal, quantidade que contém em si mesma 

todos os valores determinados. Uma quantidade variável é determinada quando algum 

valor definido lhe é atribuído.” 

Além das definições para constante e variável, Euler substitui o termo “quantidade” 

por “expressão analítica” e definiu que uma “função de quantidade variável” era 

“qualquer expressão analítica formada daquela quantidade variável e de números e 

quantidades constantes
7
.” 

“Portanto, uma quantidade variável engloba em si mesma absolutamente todos os 

números, positivos e negativos, inteiros e fracionários, racionais, irracionais e 

transcendentes. Até mesmo o zero e os números imaginários não são excluídos do 

significado de uma quantidade variável”. 

De acordo com Boyer (1996), “às vezes Euler pensava em função menos 

formalmente e mais geralmente como relação entre as duas coordenadas de pontos sobre 

uma curva traçada à mão livre sobre um plano”.  

A definição de funções, para Euler, se estabeleceu dentro de uma concepção 

analítica, segundo o qual uma função não precisava unicamente de ter uma expressão, mas 

podia ser representada por uma curva. No segundo volume da Obra Introduction in 

analysin infinitorum, Euler diferenciou as funções contínuas e descontínuas, levando em 

consideração a lei de formação de cada função. As funções formadas por uma única 

expressão analítica podiam ser consideradas contínuas, pois não pode ser exibida para toda 

a extensão da curva. Aquelas formadas por mais de uma expressão analítica, cujo gráfico 

apresenta uma curva única, podiam ser consideradas descontínuas ou mistas (BOYER, 

1996). 

A grande maioria das funções estudadas na época de Euler era analítica e foram 

aceitas por muitos outros matemáticos do seu tempo, mantendo se inalteradas até que 

                                                           
7
 Une fonction de quantité variable est une espression analytique composée de quelque manière que ce soit, 

de cette quantité et de nombres ou de quantités constantes. 
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Joseph Fourier (1768-1830) considerou em suas pesquisas sobre a propagação do calor às 

séries trigonométricas.   

No entanto, Euler considerava a existência de outros tipos de funções e, segundo 

Pontes (1992), de acordo com a terminologia atual, sua definição incluía apenas as funções 

analíticas, um subconjunto do já pequeno conjunto das funções contínuas.  

Com o passar do tempo, a curiosidade e a necessidade dos estudiosos em 

estabelecer uma definição mais precisa e rigorosa, leva a definição de função, a sofrer 

sucessivas alterações e aprimoramentos, modificando sua natureza. 

Ainda no século XVIII, a concepção de função foi colocada em discussão por Jean 

Le Rond D’Alembert (1717-1787), Leonhard Euler e Daniel Bernoulli (1700-1782), em 

torno do “Problema da Corda Vibrante”. Este estudo alterava o raciocínio dos estudiosos 

da época e contribuía para uma nova formulação do conceito de função. Intencionavam 

determinar a função que conduziria o formato de uma corda elástica, com os pontos, inicial 

e final fixos, num determinado tempo t.  

Segundo Mendes (1994) Euler, D´Alembert e Bernoulli abordaram o problema de 

pontos de vista distintos. Enquanto Euler tinha uma visão geométrica da questão, 

D´Alembert se limitava ao contexto algébrico matemático do problema e Bernoulli 

privilegiava o ponto de vista físico da situação. 

No trabalho publicado sobre a Corda Vibrante, D’Alembert mostrou que, o 

movimento da corda era governado pela função “contínua”, ou seja, segundo Grattan-

Guiness, a função diferencial. Conforme Correia (1999), esta era a fundamentação da 

teoria de funções que D’Alembert e os seus contemporâneos aprenderam e criaram, e que 

assumiram ser verdadeira sob a extensão a várias variáveis, requerida por problemas como 

o da corda vibrante. 

Esta discussão conduziu Euler a um conceito mais abrangente de função – do que 

aquele que tinha estabelecido na Introductio. Segundo Correia (1999) em 1755, Euler deu 

ao conceito de função uma forma mais universal e abstrata: 

 

Se algumas quantidades dependem de outras quantidades, de modo que se 

estas variam as primeiras variam, então chamamos às primeiras 

quantidades funções das últimas. Esta designação é da natureza mais 

ampla e compreende qualquer método por meio do qual uma quantidade 
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pode ser determinada por outras. Se, por conseguinte, x denota uma 

quantidade variável, então todas as quantidades que dependem de algum 

modo de x, ou por ele são determinadas, são chamadas funções de x. 

(EULER 1755, apud CORREIA, 1999: 66) 

 

A discussão em torno do problema da vibração das cordas sonoras prosseguiu 

durante o resto do século XVIII e influenciou positivamente todo o desenvolvimento da 

Matemática a partir de então.  

Pode-se dizer que o progresso na construção do conceito de função no século XIX, 

desenvolvido por Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), Georg Friedrich Riemann (1826-

1866) teve suas raízes nos trabalhos de Euler e D´Alembert. 

A ideia de Euler de não admitir que uma mesma função pudesse ser representada 

por duas expressões distintas estava equivocada, pois foi possível provar que funções 

introduzidas por diferentes expressões analíticas em diferentes intervalos do seu domínio 

também podem ser representadas por apenas uma equação.  

Cauchy
8
, ao fazer criticas à definição de continuidade proposta por Euler, de acordo 

com Correia (1999), dá definições que se aproximavam bastante do conceito moderno de 

continuidade, provando que são inadequadas as definições de funções contínuas e 

descontínuas a partir de um simples exemplo.  

A continuidade para Euler era vista como um atributo que caracterizava uma certa 

classe de curvas, as curvas representáveis por uma única função ou expressão analítica; a 

noção de continuidade tornava-se, desse modo, numa noção inerente ao conceito de 

função. 

Segundo Monna (1972), Cauchy observa que:   

 

Essa definição carece de exatidão matemática e ilustra isso através do 

conhecido exemplo da função que é igual a x para x ˂ 0 e igual a -x para 

x ≥ 0. Essa função não deveria ser uma função genuína (contínua) no 

sentido de Euler, pois era definida por duas leis, contudo, é contínua 

quando representada na forma √x
2
. (CAUCHY, 1823, apud MONNA, 

1972: 61). 

                                                           
8
 Segundo Boyer (1996), Cauchy foi a “estrela” matemática da década de 1820.   
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Na concepção de Monna (1972), a questão notável é que Cauchy propôs à definição 

de continuidade de uma função, no sentido atual e essencialmente diferente da 

continuidade global considerado por Euler:  

 

Quando uma função f(x) admite um valor único e finito para todos os 

valores de x compreendidos entre dois limites dados, a diferença f(x + i) – 

f(x) sendo sempre uma quantidade infinitamente pequena, diz-se então 

que f(x) é uma função contínua de variável x entre os limites dados. 

(CAUCHY, 1823, apud MONNA, 1972: 61). 

  

Já a definição do conceito de função proposto por Riemann (1851) foi bem 

semelhante ao Euler. Este percebeu que mais progressos exigiriam um conceito mais geral 

de integração para tratar funções com infinitas descontinuidades.  

Segundo Ávila (1985, Apud MENDES, 1994: 47), Riemann observou que funções 

mais gerais, não ocorrem na natureza, mas são importantes para trazer clareza e precisão 

aos princípios da Análise Matemática e apresentam aplicação na física e na matemática 

pura. Os estudos de Riemann acirraram o desenvolvimento da teoria das funções reais. 

Já no século XIX, os matemáticos Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) e Peter 

Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) contribuíram com a evolução do conceito de função 

de forma bem significativa.  

Fourier, estudando profundamente a natureza, que considerava ser a fonte mais rica 

de descobertas matemáticas, estudou a propagação do calor, considerando o calor como um 

fluído sutil, que podia ser expresso por uma equação matemática contínua. Neste estudo 

considerou a temperatura como uma função de duas variáveis: o tempo e o espaço. 

Conforme Eves (2004, 526), sobre a teoria geral das séries trigonométricas. 

 

Em 1807 Fourier apresentou um artigo sobre a teoria analítica do calor, à 

Academia de Ciências da França, que deu início a um novo e 

extremamente frutífero capítulo da história da matemática. O artigo trata 

do problema prático da propagação do calor em barras, chapas e sólidos 

metálicos. No desenvolvimento do artigo, Fourier fez a surpreendente 

afirmação de que toda função definida num intervalo finito por um 
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gráfico descrito arbitrariamente pode ser decomposta numa soma de 

funções seno e co-seno. (EVES, 2004: 526). 

 

 

Segundo Eves (2004), não era uma novidade para os matemáticos da época, a série 

trigonométrica, hoje denominada como série de Fourier, pois o resultado já era conhecido 

para algumas funções. A novidade foi à afirmação de Fourier de que qualquer função, 

mesmo “descontínua”, podia ser representada por uma série trigonométrica. Esta afirmação 

gerou questionamento por parte de alguns sábios da época.  

Além de refutar a manifestação de Euler de que não era possível representar, por 

uma série de termos contendo senos e co-senos de arcos múltiplos, a figura inicial de uma 

corda definida por duas equações em dois diferentes intervalos do seu domínio, Fourier 

apresentou exemplos que colocavam em questão a teoria de funções herdada até então, 

mostrando que funções descontínuas podiam ser representadas por uma única expressão 

analítica: uma série trigonométrica. 

Edwards (1979) apresenta o trecho onde Fourier define o termo função:  

 

Acima de tudo deve ser destacado que a função f(x), para a qual esta 

prova se aplica, é inteiramente arbitrária, e não sujeita a uma lei de 

continuidade... Em geral, a função f(x) representa uma sucessão de 

valores que são dados à abscissa x, e existe um número igual de 

ordenadas f(x)... Nós não supomos estas ordenadas sujeitas a uma lei 

comum; elas se sucedem de qualquer maneira que seja, e cada uma delas 

é dada como se fosse uma quantidade única. (EDWARDS, 1979: 307) 

 

Mendes (1994) afirma que, o trabalho de Fourier teve grande impacto no 

desenvolvimento da Matemática, levando a reexaminar noções de integração e constituir o 

ponto de partida para a criação da Teoria dos Conjuntos de Georg Cantor (1845-1918). 

É desta forma que, com o surgimento da teoria dos conjuntos na segunda metade do 

século XIX, uma função passa a ser considerada como uma correspondência entre dois 

conjuntos A e B. O final do século XIX presenciou o desenvolvimento da teoria dos 

conjuntos por Cantor, bem como de sua abordagem dos fundamentos da análise que se 

tornou característica do século XX. Assim pode-se dizer que a ideia de função foi definida 

na linguagem rigorosamente precisa de conjuntos: 
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Dados dois conjuntos de elementos, respectivamente denotados por A e 

B, dizemos que B é função de A - ou que A é aplicado em B, A → B - 

quando para todo elemento de A há um elemento correspondente em B e 

quando não há dois elementos distintos em B correspondam ao mesmo 

elemento de A.  

 

Com o intuito de tornar o conceito de função ainda mais conciso, definiu-se uma 

relação funcional entre A e B como sendo o conjunto dos pares ordenados (a, b), onde a é 

um elemento de A e b é um elemento de B. Essa equivalência de conjuntos, ainda pode ser 

distinguida por uma letra apenas, por exemplo, f. A função f associa a cada x em A um 

único elemento, f(x), em B, sendo que f(x) depende de x. Lê-se f(x) como sendo “o valor de 

f em x”. 

Segundo Mendes (1994), o moderno conceito de função, como correspondência 

arbitrária entre variáveis sem empregar fórmula ou expressão analítica, deveu-se a Lejeune 

Dirichlet. Eves (2004) afirma que Dirichlet construiu uma definição de função que 

englobasse essa forma de relação: 

 

Uma variável é um símbolo que representa 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 de variável independente e a variável y, cujos valores 

dependem dos valores de x, é chamada de 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: 661) 

 

 

Podemos dizer que esta definição apresenta-se de forma ampla e não restringe a 

relação que há entre x e y a uma forma qualquer de expressão analítica, acentuando a ideia 

de relação funcional entre dois conjuntos de números. Além de afirmar que para Dirichlet 

uma função torna-se, então, uma correspondência entre duas variáveis. Todo valor 

atribuído a variável independente x é associado a um único valor da variável dependente y. 

De acordo com Boyer (1996), essa definição se aproxima do ponto de vista 

moderno de uma correspondência entre dois conjuntos de números, pois, Dirichlet 

afirmava que os possíveis valores de x constituem a definição da função e os valores de y 
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constituem o campo de valores da função. Entretanto, ainda não era mencionado, conjunto 

imagem e domínio de uma função.  

A definição de função apresentada por Dirichlet e as variações que surgiram em 

torno dela atenderam e contribuíram para o desenvolvimento da matemática, embora não 

apresentasse nenhuma definição geral de função, a contribuição dada associa seu nome ao 

conceito geral de função de uma só variável.  

Desse modo, o conceito de função, que hoje pode parecer simples, foi resultante de 

um processo de evolução histórica, lenta e longa, iniciado na Antiguidade, cuja utilização 

data de milênios, rendendo um grande impulso para a Matemática, principalmente no 

tocante a sua aplicabilidade em outras ciências.  

Sua interpretação como relação funcional entre quantidades variáveis foi a mais 

utilizada pelos matemáticos dos séculos XVIII e XIX. Isto ocorreu devido à necessidade de 

descrever os fenômenos naturais, procurando quantificar e estabelecer relações entre as 

grandezas variáveis. Essa relação entre grandezas variáveis, uma dependendo da outra, foi 

que tornou o conceito de função um instrumento fundamental para a ciência em geral. 

 

CAPÍTULO III  

O ENSINO DE FUNÇÕES PELA MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

3.1 Modelagem Matemática 

 

A opção por aplicar Modelagem Matemática em sala de aula, vem da intenção de 

desenvolver o conteúdo matemático ligado a função polinomial, de forma diferenciada. O 

objetivo é que o aluno tenha a oportunidade de interagir com o conteúdo de forma proativa 

e concreta, e assim estimular o interesse e possivelmente melhorar o seu desempenho no 

conteúdo desenvolvido. 

Dessa forma, ficou decidido, neste trabalho, trabalhar com uma situação-problema 

do mundo real, que pode levar ao aluno a identificar situações semelhantes em seu 

cotidiano e solucionar tais situações aplicando o conhecimento matemático adquirido em 

sala de aula.  
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Porém para a realização desse objetivo, vamos inicialmente procurar deixar mais 

claro o que significa Modelagem Matemática. Dessa  forma, podemos compreender melhor 

se este método realmente possibilita o ensino-aprendizagem que almejamos. 

Foram estas dúvidas que nos levaram a buscar conhecer primeiramente a definição 

dada por alguns estudiosos sobre a Modelagem Matemática. Encontramos no livro de 

Bassanezi a seguinte definição: 

 

Um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos 

matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a finalidade 

de previsão de tendências. A modelagem consiste essencialmente, na arte 

de transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas 

soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. (BASSANEZI, 

2006: 31) 

 

A Modelagem trata-se de um procedimento dinâmico que consiste na criação de um 

modelo matemático destinado a solucionar aspecto da realidade sobre o qual se deseja 

atuar. Esse método poderia proporcionar um meio de colocar a aplicabilidade da 

matemática em situações do cotidiano, propiciando a interação entre matemática escolar e 

matemática da vida real. 

Segundo Bassanezzi, a Modelagem Matemática pode ser considerada como uma 

estratégia de ensino-aprendizagem, pela qual se transformam problemas da realidade em 

problemas matemáticos. Ao resolvê-los, é possível interpretar suas soluções na linguagem 

do mundo real. 

Esta estratégia de ensino permitiria que aluno tenha maior interação, dinamismo, 

curiosidade e interesse pelos conteúdos matemáticos, tornando a aprendizagem mais 

significativa e motivadora. 

Burak (1987) afirma que, a Modelagem Matemática é uma estratégia alternativa de 

ensino que visa a dar ao aluno mais liberdade, mais autonomia para o seu pensar, 

raciocinar, estimar e dar razão ao pensamento criativo, estimulado pela motivação e 

criatividade. 

Segundo esse autor, esta prática de ensino, que não apresenta rigidez, permite que o 

professor tenha certa autonomia, possibilitando que cada tópico do currículo escolar 
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estudado, seja tratado com a profundidade adequada ao nível de cada turma, permitindo a 

abordagem de conteúdos em momentos distintos. 

 

3.2 Alguns aspectos da história da Modelagem Matemática 

 

Não é possível se com exatidão quando foi proposto o primeiro modelo 

matemático, mas é possível afirmar que, a modelagem matemática se manifestou em 

situações da natureza com pouca sistematização e complexidade, sendo aplicadas na rotina 

diária da civilização humana. 

Ao estudar a História da Matemática, é possível identificar situações nas quais o 

homem procurou compreender os fenômenos físicos e interferir em seu curso. É neste 

sentido que entendemos que o homem sempre buscou meios para facilitar o seu modo de 

vida e solucionou questões do seu cotidiano por meio de modelos simples.  

É possível citar-se alguns exemplos relacionados à criação de padrões para facilitar 

o modo de vida. Os sumérios, por exemplo, foram capazes de observar na natureza o 

comportamento de pedras e troncos de árvore que rolavam quando em declive. Nesta 

observação puderam criar objetos redondos para fazer rolar cargas mais pesadas 

colocando-as sobre objetos rolantes, ao invés de carregá-las sobre os ombros. Outro 

exemplo é o aperfeiçoamento da roda, que através da evolução lógica, sofreu 

transformações, sendo apresentada em modelo matemático e prático, até alcançar a forma 

ideal que conhecemos hoje, identificada por um círculo. 

Nas manifestações acadêmicas na Idade Média, é possível observar que este campo 

do conhecimento se desenvolveu a partir da preocupação em resolver problemas práticos 

apresentados no mundo físico. Problemas como esses sempre fizeram parte da natureza 

humana e estão presentes constantemente ao longo de nossas vidas.  

Os filósofos medievais, procurando explicações para os fenômenos do universo, 

passaram a difundir o conhecimento lógico. Ao decodificar e explicar tais fenômenos 

naturais, passaram a escrever padrões ou modelos que pudesse ser analisados 

matematicamente. Foi com essa visão que conseguiram avanços importantes em áreas 

como a metodologia científica e a física.  
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Acredita-se ser de grande importância um modelo matemático, visto possibilitar 

compreender perfeitamente uma situação da realidade representada em um modelo 

matemático. As idéias transformadas em modelo matemático são desenvolvidas a partir de 

problemas da realidade que se utilizam da análise matemática para se obter as respostas 

dessa problemática.  

Segundo Bassanezi (2002), é na modelagem que se encontra meios de transformar 

as situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser 

interpretadas na linguagem usual.  

Fatos históricos nos possibilitam encontrar problemas modelados, a partir do uso de 

relação e de interdependência entre variáveis, idéias que levaram ao desenvolvimento da 

noção de função.    

Para Burak (1992) a modelagem matemática vem sendo desenvolvida desde a pré-

história. Quando afirmamos que o homem vive na busca contínua para conhecer e 

compreender o seu ambiente, entendemos que para isso é necessário a utilização da razão, 

reflexão e do pensamento, o que lhe permite fazer questionamentos importantes sobre a 

chuva, o frio, o furacão, o vento, os terremotos e outros.  

Segundo esse autor, ao buscar conhecimentos o homem criou e desenvolveu sua 

própria ciência. Porém, esta ciência, estava conectada às concepções da visão do mundo de 

sua época, assim como da organização social, política e religiosa de cada povo. Nesse 

contexto, algumas ciências, como a Astronomia e a Matemática tiveram maior 

desenvolvimento.  

A capacidade de raciocinar, criar, investigar e observar a natureza, aliada a 

experimentações matemáticas, permitiu ao homem fazer representações da natureza e criar 

modelos para melhor compreendê-la.  

 

3.3 Modelos e a idéia de função 

 

3.3.1 A idéia de relação nas tábuas de correspondência na Babilônia 

 

Na antiguidade, mais precisamente, na Babilônia antiga, já havia as noções sobre 

relações entre variáveis. Entre as tábuas encontradas, está exposta uma diversidade de 
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problemas geométricos. A figura abaixo trás cópias e tradução que retratam o modelo que 

relaciona a diagonal do quadrado com seu lado. 

 

Figura 13: Tábuas Babilônicas 

 

Fonte: AABOE (2002) 

 

Observando a figura identifica-se idéias de relação entre variáveis na geometria, 

neste caso, o valor da diagonal dependendo do valor do lado. (FERREIRA e 

ALVARENGA, 2007: 3) 

 

3.3.2 A interdependência entre quantidades na relação Matemática e Música  

 

Na Grécia antiga, por volta de 500 a. C, foram observadas formas novas das idéias 

de funcionalidade, a semelhança e a correlação entre os intervalos musicais e os números. 

A partir da observação de que o som produzido por uma corda varia de acordo com seu 

tamanho, criou-se a idéia de relacionar intervalos musicais com razões numéricas. Esta foi 

a principal descoberta no estudo dessas relações. (Ibid: 3). 

Conta-se que Pitágoras passando diante da oficina de um ferreiro, reconheceu os 

três acordes de quarta, quinta e oitava, ouvindo os barulhos feitos pelos golpes na bigorna, 

percebendo que as diferenças de sons estavam ligadas aos pesados martelos. Após pesá-los 

viu que o primeiro pesava doze, o segundo nove, o terceiro oito, o quarto seis unidades de 

peso. (Mattei, 2000 apud FERREIRA e ALVARENGA, 2007: 3). 

Pitágoras resolveu repetir a experiência com o monocórdio
9
, e percebeu que quando 

pressionava um ponto da corda situado a 3/4 de seu comprimento em relação à 

extremidade e tocando em seguida, ouvia-se uma quarta acima do tom emitido pela corda 

inteira. Ao pressionar um ponto situado a 2/3 do tamanho da corda, ouvia-se uma quinta 

                                                           
9
  Instrumento musical de uma corda apenas. 
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acima e a 1/2 tinha a oitava do som original da corda. (FERREIRA e ALVARENGA, 

2007: 3). 

 

Figura 14: Monocórdio 

 

 
Fonte: MINGATOS (2006) 

 

 

Estas relações, estabelecidas pelos pitagóricos, que associam intervalos musicais - 

oitava, quinta e quarta - as frações de números inteiros pequenos, contribuíram com o 

desenvolvimento das idéias de função, pois o estudo do monocórdio apresentou a 

interdependência entre número espaço e harmonia. (Ibid: 3). 

 

3.3.3 Representação gráfica da intensidade de uma variável 

  

Nos estudos realizados por Nicole Oresme também encontramos um tipo de 

raciocínio que poderia dar uma certa idéia de função. Esse raciocínio era aplicado ao 

estudo do movimento uniformemente variado, em que se estabeleceu a lei do espaço 

percorrido por um móvel no movimento uniformemente acelerado, desenhando segmentos 

de retas nas verticais, representando à velocidade, e na perpendicular outro segmento de 

reta, representando o tempo. 
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Figura 15: Representação Gráfica da Velocidade 

 
Fonte: Oliveira (1997) 

 

 

Provavelmente, Oresme esperava com este método, possibilitar às pessoas a 

compreensão eficaz da natureza das mudanças. A sua representação gráfica demonstra um 

avanço no desenvolvimento das idéias de variáveis dependentes e de, certa forma, das 

idéias de função. 

 

3.3.4 A percepção a partir da experiência da relação entre as variáveis  

 

Galileu Galilei (1564- 1642) expôs os fenômenos do mundo físico por meio de 

modelos, explicando como e porque os fenômenos ocorrem. Aplicou-se no estudo da 

mecânica e na análise dos fenômenos mecânicos. Suas inferências eram, na maioria das 

vezes, realizadas por suas reflexões intuitivas e por experimentos.  

Percebe-se que ao descrever fatos e fenômenos observados na realidade, através de 

símbolos e relações esta se confirmando a existência de modelos. 

Segundo Oliveira (1997), as experiências de Galileu contribuíram de forma 

acentuada para a evolução do conceito de função, pois trabalhou com as causas e efeitos de 

uma maneira funcional.   

Galileu ao descrever seus experimentos, provavelmente, objetivava comprovar que 

a aceleração dos corpos em queda seguia a lei expressa no teorema da velocidade média e a 

sua exposição vinha acompanhada da mesma representação geométrica inventada por 

Oresme. A representação geométrica que leva à lei do movimento é atribuída a Galileu Galilei.  
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Figura 16: Representação Gráfica 

 
Fonte: BARON (1985) 

 

A base da famosa "Lei da queda de corpos" foi o teorema da velocidade média. 

Evidencia-se com análise dos modelos que, desde os tempos antigos as interpretações das 

variáveis e suas relações eram utilizadas para modelar fenômenos naturais. Acredita-se ter 

nestes modelos uma representação das idéias de função. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Galileo-1638-173.jpg
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3.4 Modelagem Matemática na Educação Matemática 

 

É possível afirmar-se de um modo geral, que Modelagem Matemática se refere à 

aplicação da matemática na indústria, na economia, no setor de saúde, no meio ambiente, 

entre outras. Estas aplicações praticadas por matemáticos, economistas, engenheiros, 

biólogos, etc., exigem que o profissional crie modelos matemáticos com a finalidade de 

responder questões pertinentes a cada realidade, descrever e entender fenômenos físicos, 

auxiliar na tomada de decisões e atuar na solução de problemas.  

A Modelagem Matemática que se acredita estar presente no âmbito escolar veio 

adaptada desta apresentada na sociedade, onde a necessidade de encontrar resultado 

preciso e a exigência de solucionar questões complexas, não bem definidas, é cada vez 

maior.  

A transferência de procedimentos da matemática aplicada à matemática escolar, 

considerada recente na Educação, está sendo feita em resposta ás preocupações 

socioculturais e ao baixo desempenho de alunos na matemática.  

A utilização da modelagem como estratégia de ensino de matemática, vem sendo 

discutido em Congressos de Educação Matemática em diversos países. Nesta discussão 

alguns se mostram a favor e outros contra. 

O grupo que defende o uso da modelagem no ensino de matemática considera-a um 

recurso benéfico à aprendizagem do aluno.  A modelagem possibilita modificar o método 

de ensino tradicional, uma vez que, envolve questões do mundo real, promovendo a 

interação entre o aluno e a matemática. Desta forma, o aluno estará diante de situações que 

permitem atuar de forma crítica e especulativa no processo de resolução do problema. Este 

grupo acredita que os alunos vêem a aula de matemática como uma disciplina pronta e 

acabada, sem espaço para criatividade e construção do conhecimento. Asseguram que é 

necessário encontrar caminhos alternativos, que provoquem mudanças nas crenças e nos 

valores da cultura escolar, repensando o papel da Matemática na vida do aluno. 

Entre os autores que defendem o uso da Modelagem Matemática em sala de aula é 

possível citar: BASSANEZI (2002), BARBOSA (2004) e BIEMBENGUT (2009) que 

apontam a Modelagem como uma alternativa metodológica para o ensino, que pode 

contribuir para melhorar o desempenho escolar dos alunos, facilitando a aprendizagem, de 

modo que estes alcancem um aprendizado mais significativo. 
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A Modelagem do âmbito escolar, para Barbosa (2001), é um ambiente de 

aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e investigar, por meio da 

matemática, situações com referência na realidade.  

Já Biembengut (2009), considera a Modelagem Matemática no ensino uma 

alternativa que desperta no aluno o interesse por tópicos matemáticos que ele desconhece, 

ao mesmo tempo em que possibilita conhecer a arte de modelar.  

Com a utilização da modelagem em sala de aula, o ensino de Matemática pode se 

tornar mais eficaz, fazendo com que o conhecimento seja construído a partir de situações 

problemas derivado da realidade.  

Bassanezi (2002) afirma que a utilização da Modelagem como uma estratégia de 

aprendizagem pode levar o aluno a desenvolver o espírito investigativo, a utilizar a 

matemática como ferramenta para resolver problemas em diferentes situações, a entender e 

interpretar aplicações de conceitos matemáticos, a relacionar sua realidade sócio-cultural 

com o conhecimento escolar. 

Este processo, além de desenvolver o senso crítico, promove uma aprendizagem 

significativa, dando ferramentas para o aluno encarar os problemas do dia a dia, 

diferentemente da situação em que o ensino é voltado para a memorização, repetição o que 

prejudica a construção do conhecimento. 

Desta forma, entende-se que a Modelagem é uma oportunidade para os alunos 

indagarem situações por meio da matemática sem fórmulas determinadas e com 

possibilidades diversas de encaminhamento. 

ARAUJO (2004) adverte que o ensino da matemática não deve estar restrito ao 

desenvolvimento de cálculos matemáticos, mas que englobe a atuação e participação 

crítica dos alunos como cidadãos na sociedade. Para a autora, a Modelagem Matemática na 

Educação Matemática se define como: 

 

 
Uma abordagem por meio da matemática, de um problema ou situação 

não-matemático da realidade, escolhido pelos alunos reunidos em grupos, 

de tal forma que as questões da Educação Matemática Critica embasem o 

desenvolvimento do trabalho. (ARAUJO, 2004: 91) 
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Nesta definição, a autora se posiciona de um modo que assegura a 

interdisciplinaridade na proposta a ser desenvolvida, já que propõe que os problemas a 

serem resolvidos sejam referentes a um contexto fora da matemática. 

Já BARBOSA (2004) tem uma visão diferente quando propõe a modelagem como 

um ambiente de aprendizagem
10

: “Modelagem é um ambiente de aprendizagem no quais os 

alunos são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, situações 

oriundas de outras áreas da realidade.” (BARBOSA, 2004: 66). 

 

 

O autor ressalta a importância da Modelagem Matemática em decorrência da 

“ênfase que é colocada no processo de resolução de problemas aplicados, focalizando o 

processo de construção de modelos matemáticos.” (Ibid: 66). 

Bassanezi (2002) considera o processo de modelagem uma arte de transformar 

problemas da realidade em problemas matemáticos e de resolvê-los interpretando suas 

soluções na linguagem do mundo real, pois, não há uma teoria geral para guiar o trabalho. 

Numa visão semelhante Berry e Houston (1995, apud Barbosa 2001: 14), 

descrevem Modelagem Matemática como todo o processo de abordagem de um problema 

real, incluindo formulação do modelo, cujo objetivo é a resolução do problema. 

A formulação de um modelo pode ser entendido de acordo com Gilbert e Boulter 

(2000), como a representação de uma ideia, objeto, evento, processo ou fenômeno 

elaborado com um objetivo específico. Assim, a exposição de uma equação matemática ou 

um gráfico podem ser as representações de modelos que descrevem a elaboração de 

previsões sobre um fenômeno, “enquanto que um mapa pode ser um modelo para 

representar a visualização de algum aspecto, por exemplo, de uma determinada região, 

pavimentos e galerias de um museu ou uma rede viária etc.” 

Bassanezi (2006) define modelo matemático como um conjunto de símbolos e 

relações matemáticas, sistema de equações ou inequações algébricas, diferenciais, 

integrais, etc., que representam de alguma forma o objeto estudado. Um modelo 

matemático pode ser expresso da forma de tabela, esquema, mapeamento, fórmula 

                                                           
10

 Dentre os ambientes de aprendizagem, Barbosa (2004: 4) destaca a Modelagem Matemática, “que é um 

ambiente propício que convida os alunos a desenvolverem aplicações da Matemática em cursos que não 

formem somente matemáticos, ou seja, estimula os alunos a investigarem situações de outras áreas que não a 

matemática por meio da matemática”. 
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matemática, desenho, ou mesmo um gráfico. Obtido através de relações estabelecidas entre 

as variáveis consideradas essenciais ao fenômeno sob análise.  

De fato, os modelos matemáticos parecem contribuir de maneira aceitável com a 

tarefa de descrever e prenunciar os fenômenos físicos. (BARBOSA, 2001)   

 

3.5  Modelagem Matemática como Método de Ensino de Matemática 

 

O pode se percebe é que, no ensino tradicional que a absorção do conhecimento 

matemático por parte do aluno se dá de forma rígida e metódica, prejudicando assim a 

aprendizagem. A falta de interação entre o ensino matemático e o conhecimento do mundo 

real pode contribuir para um desenvolvimento limitado do sento crítico, da percepção e da 

criatividade. O ensino matemático tradicional se apresenta como uma receita de bolo, onde 

o aluno observa o que já foi feito e reproduz da mesma maneira, sem intervir, opinar ou 

interagir com os fatores, obtendo, em alguma das vezes, o resultado desejado. 

Acredita-se que ensino de matemática necessita estar conectado com os 

acontecimentos presentes na sociedade, pois, desta forma, o aluno poderá levar o 

conhecimento adquirido da realidade à sala de aula. 

Ao utilizar no ensino de Matemática o método da Modelagem, além de despertar no 

aluno o interesse por tópicos matemáticos que ele ainda desconhece, contribui para que 

aplique o conhecimento adquirido no cotidiano. Este modo de conduzir o conteúdo 

matemático permitirá analisar a situação ou problema de interesse do aluno, discutir, 

levantar hipóteses, criar um modelo e obter solução para tal questão ou problema.  

A Modelagem no processo de ensino–aprendizagem é uma metodologia que 

permite ao educando partir de situações oriundas da realidade e chegar a possíveis 

soluções, tornando o ensino da Matemática mais dinâmico, eficaz e interessante, 

possibilitando assim o desenvolvimento do senso crítico e perceptivo. Além de partir de 

uma situação/tema e sobre ela desenvolver questões, que poderão ser respondidas mediante 

o uso da linguagem matemática simbólica e da pesquisa sobre o tema. (BIEMBENGUT, 

2009: 28). 

Após a escolha de um determinado tema, o professor utiliza as etapas do processo 

de modelagem, ou seja: Interação, Matematização e Modelo Matemático. 
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Segundo Biembengut (2009: 13), esses procedimentos agrupados em três etapas 

apresentam-se subdividido em seis subetapas, são elas: 

Interação – reconhecimento da situação-problema e familiarização; 

Matematização – formulação e resolução do problema;  

Modelo Matemático – interpretação da solução e validação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se ensinar matemática utilizando Modelagem Matemática como estratégia de 

ensino, segundo Bassanezi (2002) primeiramente deve-se envolver o aluno da situação-

problema a ser analisada, isto é, fazer com que ele faça parte do processo de obtenção do 

modelo e da sua validação, não necessariamente sendo uma etapa prioritária. 

Franchi (2003) ressalta que o processo de construção do modelo é importante, pois 

é nesse momento que poderão discutir os conceitos matemáticos, modelar e analisar 

situações, e aprender a criticar e verificar a solução encontrada. 

Esta estratégia de ensino permite que se trabalhe modelos e conceitos de forma 

integrada e gradativa, na qual os alunos podem se envolver com as atividades e 

desenvolver os conceitos existentes em cada modelo. (BIEMBENGUT E HEIN, 2000) 

Dinâmica da Modelagem Matemática 

 

Interação Matematização Modelo Matemático 

Situação 

Familiarização 

Formulação 

Resolução 

Interpretação 

Validação 

Quadro 1 – Organograma das etapas da Modelagem  

Fonte: BIEMBENGUT E HEIN (2000) 
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Tal estratégia alternativa de ensino possibilita ao aluno, adquirir maior liberdade e 

autonomia ao interagir com o conteúdo matemático, ampliando o raciocínio crítico e 

estimulando o pensamento criativo. Desta forma, a aprendizagem se torna mais 

significativa e motivadora, pois possibilita o aprendizado do conteúdo matemático no 

contexto da ação sobre a realidade. 

Foram elaborados diferentes esquemas visando descrever as etapas pertinentes a 

dinâmica da Modelagem no ensino de matemática.  

Assim, apresentamos um esquema composto pelas seguintes etapas:  

• Definição do problema: a partir de uma situação-problema da realidade 

identifica-se o problema a ser estudado. Em seguida, obtém os dados necessários para 

solucionar a questão.  

• Formulação de hipóteses: Os dados são examinados e selecionados de modo 

que preservem as características do problema, isto é, é feita uma simplificação.  

• Dedução do modelo matemático: Para obter um modelo, substitui-se a 

linguagem corrente em que se encontra o problema para uma linguagem simbólica da 

matemática.  

• Resolução do problema matemático: Nesta fase é utilizado os recursos da 

Matemática, para procurar uma solução ao problema formulado.  

• Validação: Esta é a fase em que se avalia o modelo encontrado, isto é, os 

alunos analisam os resultados obtidos. Os dados reais são comparados com os dados 

fornecidos pelo modelo. Caso o modelo seja considerado não válido, deve-se retornar à 

formulação de hipóteses e simplificações e reiniciar o processo.  

• Aplicação do modelo: Caso seja considerado válido, o mesmo é utilizado 

para compreender, explicar, analisar, prever ou decidir sobre a realidade em estudo. 

Esta é a fase que possibilita o intervir, o exercitar, o manejar situações associadas ao 

problema.  

Estas etapas não precisam ser seguidas rigorosamente, mas constitui uma seqüência 

de procedimentos que pode proporcionar maior êxito no estudo de problemas por meio da 

Modelagem Matemática. 

Os objetivos esperados com esse método de ensino-aprendizagem de Matemática 

são: 
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 Aproximar outra área do conhecimento da Matemática; 

 Enfatizar a importância da Matemática para a formação do aluno; 

 Despertar o interesse pela Matemática ante a aplicabilidade; 

 Melhorar a apreensão dos conceitos matemáticos; 

 Desenvolver a habilidade para resolver problemas; e 

 Estimular a criatividade. 

 

3.6  Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem 

 

No âmbito da Educação, o método da Modelagem é apresentado como uma 

metodologia alternativa de ensino da Matemática e define-se como “uma metodologia de 

ensino-aprendizagem que parte de uma situação/tema e sobre ela desenvolve questões, que 

tentarão ser respondidas mediante o uso do ferramental matemático e da pesquisa sobre o 

tema”. (BIEMBENGUT e HEIN, 2003: 28). 

Além de abranger neste bloco as etapas e subetapas do processo de modelagem, isto 

é: Interação, Matematização e Modelo Matemático (Ibid, 20) para o desenvolvimento do 

conteúdo programático, descreveremos o método de modelagem aplicado ao ensino de 

matemática sob a perspectiva dos autores BIEMBENGUT (2009), BURAK (1987). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadro 2 – Organograma do conteúdo programático 

Fonte: BIEMBENGUT e HEIN (2003) 

Desenvolvimento do conteúdo programático 

 
Exposição 

do tema 

Levantamento 

e seleção de 

questões 

Formulação 

de questão 

Resolução de 

uma questão 
Modelo Validação 

Conteúdo 

programático 

Exemplos 

análogos 
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Para colocar em prática o processo Modelagem no ensino de matemática, o 

professor pode escolher o tema ou propor que os alunos o escolham. Iniciando um 

questionamento ou situação/problema do mundo real, isto é, o mundo onde vivemos. 

Segundo Biembengut (2009), há vantagem e desvantagem quando os alunos 

escolhem o tema, pois, podem sugerir temas inadequados ou complexos, exigindo do 

professor um tempo de que não dispõe para aprender e ensinar. Sendo assim, cabe ao 

professor inteirar-se do tema escolhido, que deve estar em sintonia com o conhecimento e 

a expectativa do aluno.  

No levantamento de questões o aluno participa dando sugestões. Com a exposição 

do problema ou situação que se pretende estudar, tem início o processo de abstração, que 

consiste em traduzir para uma linguagem simbólica matemática, a linguagem corrente do 

problema. 

Ao formular questões, como intuito de levar o aluno a propor respostas, na tentativa 

de resultados, o professor procurará incluir variáveis essenciais ao problema, facilitando o 

seu manuseio. Outro passo na seqüência da Modelagem é a construção do modelo, que 

estabelece a forma como essas variáveis devem ser relacionadas para melhor exprimir o 

problema a ser estudado.  

Assim, o modelo matemático, que é a relação entre as variáveis do problema, 

permite a resolução da questão formulada. Nessa fase são usadas as ferramentas 

matemáticas, pois favorecem uma maior precisão na formulação das ideias. 

O modelo é constituído sob a forma de equações ou inequações. Com a resolução 

do modelo, tem início o processo de validação, levando o aluno a analisar, tomar decisões 

e discutir o resultado.  

O modelo é considerado válido, quando existe correlação entre o modelo 

matemático e a situação real. Sendo validado o modelo permite fazer predições a respeito 

do problema. Caso contrário, isto é, não ocorrendo boa correlação entre o modelo e o 

problema estudado, é necessário reformular. Esta reformulação tem como propósito, 

estabelecer novas relações entre as variáveis, introduzir ou retirar variáveis, a fim de 

possibilitar ao modelo reproduzir características gerais do problema, retornando ao 

processo. 

Todo o dinamismo da Modelagem Matemática voltada ao âmbito da Educação 

Matemática, desde a escolha do tema até mesmo a reformulação de um modelo, são fases 
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importantes no desenvolvimento da aprendizagem. A Modelagem Matemática além de 

permitir êxito na busca de soluções para um problema do mundo real, também possibilita 

uma série de discussões que estão inclusas em todas as etapas do processo. 

Tão importante quanto o resultado são as discussões realizadas em torno do objeto 

matemático que surge na atividade de Modelagem Matemática e, as discussões em torno 

das situações não matemáticas.  

Estas discussões podem promover resultados significativos como: o 

desenvolvimento do conhecimento matemático, do senso crítico, do perceptivo, do 

comunicativo, do interativo etc., além possibilitar que o educando perceba no processo de 

modelagem sinais de como os conceitos foram construídos, como se relacionam com 

outras áreas da ciência e, como estão presentes nas aplicações em problemas do mundo 

real. 
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CAPÍTULO IV – O PRODUTO 

 

Neste capítulo será abordado o estudo de funções de forma intuitiva, dando ao 

aluno possibilidade de compreender a função constante e linear de forma prática, 

introduzindo na sequência o conteúdo formal, apresentado na proposta curricular. Após 

esta primeira apresentação, os alunos resolverão atividades que envolvam funções do 1º e 

2º grau, além de resolver uma situação do mundo real que possibilite aplicar a Modelagem 

Matemática.  

 

4.1  Produto - O Ensino de Funções e a Aplicação da Modelagem Matemática  

 

Após o trabalho inicial com o conceito de função espera-se que o aluno tenha mais 

familiarização com a construção de tabelas e gráficos, entenda melhor os diagramas, 

represente os conjuntos domínio e imagem e perceba as leis de associação da função. 

Deseja-se que ele demonstrando no plano cartesiano os dados referidos na tabela em forma 

de esboço do gráfico, possa utilizar o gráfico como instrumento de análise.  

A construção do plano cartesiano supõe a representação do conjunto domínio e 

contra-domínio nas retas reais que são os eixos coordenados. Nesse plano, os pontos que 

pertencem ao gráfico da função são visualizados. Essa ferramenta gráfica de visualização 

constitui-se em elemento importantes, pois promove a ligação entre conhecimentos já 

adquiridos e novos conteúdos a serem aprendidos. 

O maior objetivo, com o ensino básico de funções, é possibilitar ao aluno mobilizar 

o conhecimento matemático, perceber a existência das grandezas variáveis, quais são as 

grandezas, expressar a dependência de uma variável em relação à outra e descrever as 

possíveis formas de representação. Além de relacionar o estudo de funções a outras áreas 

do conhecimento, ele pode também, modelar matematicamente uma situação-problema e 

fazer interpretação em linguagem gráfica. 

Segundo a proposta curricular vigente no Estado de São Paulo, o ensino atual de 

matemática deve levar o aluno a compreender a função de 2º grau como expressão de uma 

proporcionalidade direta com o quadrado da variável independente; expressar por meio de 

gráficos tal proporcionalidade; compreender fenômenos que envolvem a proporcionalidade 
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direta entre uma grandeza e o quadrado de outra, traduzindo tal relação na linguagem 

matemática das funções; equacionar e resolver problemas que envolvem funções de 2º 

grau, particularmente os que envolvem otimizações (máximos e mínimos).  

O trabalho proposto pretende esclarecer o caminho que leva os alunos às 

construções e experiências matemáticas. Busca-se a formação do conceito de função, 

através de etapas gradativas, que penetram na abstração de experiências e situações 

matemáticas e suas ligações com situações da realidade. O conceito de função abrange não 

só leis universais como também, ligadas a contextos sociais e culturais, como, por 

exemplo, a relação entre a população de um país e a área desse país, o preço de uma 

mercadoria e a sua demanda, etc.  

 

4.2 Aplicações e Modelagem Matemática 

 

Consideramos que a modelagem matemática aplicada em sala de aula pode 

proporcionar uma melhor compreensão do conteúdo matemático e ainda contribuir para 

solucionar problemas do cotidiano dos nossos alunos, pois, pode envolver fatos da 

realidade. E acredita-se que a relação do indivíduo com a realidade pode promover maior 

absorção do conhecimento matemático.  

Nossa pesquisa esta fundamentada em estudos que defendem a integração do 

ensino da Matemática com as demais ciências; defendendo que uma Matemática mais 

“viva” pode surgir das aplicações e que seu ensino tem a ganhar se for sustentando pela 

resolução de problemas reais, com significado a partir de experiências cotidianas. Evita-se, 

assim, a impressão de que a matemática é um estudo apenas de regras abstratas, longe da 

realidade dos alunos. É com essa visão que intencionamos consolidar as abordagens das 

Aplicações e da Modelagem Matemática.  
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4.4 SITUAÇÕES PROBLEMAS  

 

4.4.1 Explorando Intuitivamente a Noção de Função 

 

Para despertar intuitivamente a noção de função em nossos alunos, revisamos o 

conceito de proporcionalidade e trabalhamos algumas situações concretas. Em seguida 

criamos um problema, solicitando que os alunos o resolvessem em grupo.  

Considerando que o preço do litro de gasolina é R$ 2,69, estabeleçam algumas 

quantidades possíveis de abastecimento e relacionem essas quantidades com o preço a 

pagar. Como representar a solução deste problema? 

As representações estabelecidas pelos alunos foram por meio de tabelas. E 

questionando a possibilidade de não conhecer a quantidade que uma pessoa abasteceu 

como representar esta quantidade, imediatamente alguns responderam: “Podemos 

representar por uma letra.” 

Desta forma, foi introduzida uma letra para representa a quantidade desconhecida. 

Então, como representar o preço que a pessoa pagaria? Neste momento a resposta não vem 

de imediato, pois, parece não ser possível tal situação, uma vez que não se sabe a 

quantidade de combustível abastecido.  Após algum tempo, eles percebem que há uma 

resposta possível, então chamamos a atenção para o que foi representado na tabela, isto é, 

um litro R$ 2,69, dois litros R$ 5,38 e assim sucessivamente. Logo eles percebem que o 

valor a pagar é a quantidade multiplicada pelo preço. Como a quantidade desconhecida é 

representada por uma letra, deduzem automaticamente que é essa letra multiplicada pelo 

preço a pagar. Apesar de perceber a resposta em alguns rostos, apenas alguns alunos 

respondem com convicção. 
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Tabela 2: Número de litro de gasolina e preço a pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E desta forma iniciamos o trabalho e introduzimos a noção de função no Ensino 

Médio. 

 

ATIVIDADE 1 – O TRABALHO DE UM CABELEIREIRO 

A atividade tem por finalidade obter o cálculo do procedimento adotado pelo 

cabeleireiro na realização de seu trabalho. A noção de função esta presente, nesta situação, 

pois, há a relação de grandezas variáveis. 

1) Um cabeleireiro cobra R$ 12,00 pelo corte para clientes com hora 

marcada e R$ 10,00 sem hora marcada. Ele atende diariamente 4 clientes com hora 

marcada e um certo número de clientes sem hora marcada.  

Formulação de hipóteses: Para determinarmos alguma expressão e obter 

resultados é necessário estabelecer algumas hipóteses, e partindo destas, deduzir modelos 

que descreverão a situação em estudo.  

C = número total de clientes 

At = quantia total arrecadada 

A(y) = quantia arrecadada por clientes com hora marcada 

Número 

de litros 

Preço a 

pagar 

(R$) 

1 2,69 

2 5,38 

3 8,07 

...  

20 53,80 

x 2,69x 

Fonte: DANTE (2008) 

 



78 

 

A(x) = quantia arrecadada por clientes sem hora marcada 

Y = clientes com hora marcada 

X = clientes sem hora marcada 

Para o desenvolvimento dessa atividade a turma foi dividida em grupos compostos 

de 3 alunos. Iniciaram a atividade definindo o que era termo dependente e independente.  

Houve dúvidas e questionamentos sobre o significado de valor independente e 

dependente. Alguns compreenderam logo que o termo independente se referia ao numero 

fixo de clientes por dia, pois, mesmo aumentando o número de clientes, a quantia 

arrecadada por clientes com hora marcada, permaneceria constante. Quanto à quantia 

arrecadada, referente ao número de clientes sem hora marcada, esta dependeria da 

quantidade de clientes que foram atendidos sem hora marcada. Não sendo possível precisar 

seu valor imediatamente, pois, esta depende de outra informação. 

Consequentemente, após chegarem às conclusões corretas sobre o problema, 

definiram a expressão da quantia total arrecadada em um dia de trabalho do cabeleireiro e 

as questões relacionadas a seguir, foram respondidas corretamente e representadas 

conforme as figuras 2 e 3:  

a) Represente a expressão que indica a quantia arrecadada por dia. 

b) Expresse a quantia fixa e a quantia variável arrecadada por dia. 

c) Represente a quantia arrecadada pelo cabeleireiro, diariamente, após 

o atendimento dos clientes com hora marcada, durante 5 dias sucessivos. 

 

 

 

 

  

Figura: Diagrama de Venn 

48 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 
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Ao solicitar a representação no plano cartesiano da quantia fixa arrecadada por dia, 

os alunos indagaram em qual eixo representaria a quantia fixa e como seria esta 

representação. Após algumas discussões os alunos definiram os gráficos conforme 

mostrado na figura abaixo. 

 

 

Figura 17: Representação Gráfica 

 

  

Dias A(y) 

1º 48 

2º 48 

3º 48 

4º 48 

5º 48 

Tabela 3: Arrecadação fixa 

Quantia fixa – Função Polinomial do 

1º grau – Função Constante – (a = 0 e 

b = 48,00)  

 

A(y) = 48 
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Observando o gráfico, número fixo de clientes com hora marcada, responda: 

Aumentando-se a quantidade de clientes sem hora marcada, o número de clientes 

com hora marcada mantém-se o mesmo. Logo, a reta que representa a quantia arrecadada 

por atendimento com hora marcada é ......................... ao eixo representado pelos dias (eixo 

das abscissas) e mantém-se ................................ A função representada nessa situação é 

uma função........................., na forma Y(q) = 48 + 10 X.  

Observando o gráfico representado acima, caso não seja atendido nenhum cliente 

sem hora marcada, registre qual seria o número de clientes com hora marcada. 

Assim, foi possível sistematizar o conceito de função constante, articulando o 

conhecimento do cotidiano com o conhecimento matemático. 

 

Função constante 

A função constante poder ser definida como uma função  f : R → R, que obedece à 

lei  f (x) = ax + b, onde a = 0, ou seja,  f (x) = 0x + b, para todo x Ԑ R. 

Logo: f (x) = b 

 

Importante: 

Quando a ≠ 0, a função afim também é chamada de função polinomial do 1º grau, 

porque o x na função f (x) = ax + b, tem grau 1 

O coeficiente b é denominado termo independente da função afim e como podemos 

observar é a ordenada do ponto em que a reta intercepta o eixo y. 

É chamado de coeficiente linear. 

Representação da Função Constante 

Na sequência foi questionado como ficaria a representado, no plano cartesiano, 

apenas a quantia arrecadada por número de clientes atendidos sem hora marcada. 

Sendo que a arrecadação varia conforme o aumento da quantidade de clientes 

atendidos.  

Observando o gráfico do número variável de clientes sem hora marcada, responda: 
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Variando a quantidade de clientes sem hora marcada, a quantia arrecadada varia na 

mesma proporção. Logo, a reta que representa a quantia arrecadada por atendimento sem 

hora marcada é ......................... A função representada nessa situação é uma função 

................ Todos os grupos utilizaram tabelas chegando a expressão A(x) = 10x, como 

demonstra a figura. 

 

Figura 18: Representação Gráfica 

 

 

Função afim 

A função do tipo f(x) = ax, é um caso especial da função afim, com b = 0. Neste 

caso particular a função afim também é definida como função linear. 

Função linear 

Uma função do 1º grau (ou função afim) é toda do tipo y = f (x) = ax + b (onde a e b 

são constantes e a ≠ 0).  Quando, numa função afim, o termo independente de x for igual a 

zero, o gráfico da função passará pela origem do sistema de coordenadas cartesianas, pois 

o coeficiente linear é nulo. Essa função é denominada de função linear e relaciona 

grandezas diretamente proporcionais. 

 

 
y = f (x) = ax   (a ≠ 0)  

Função linear   

Quantia fixa – Função Polinomial do 1º 

grau – Função Linear – (a = 10 e b = 0)  

 

A(x) = 10x 
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Além disso, numa função linear y = ax, o coeficiente de x representa a constante de 

proporcionalidade. 

O gráfico de tal função é uma reta e pode ser obtido através de dois pontos do 

mesmo (dois pontos distintos determinam uma reta), conforme figura 19. 

 

Figura 19: Representação Gráfica 
 

 

 

 

Com a soma da quantia arrecadada do número fixo de clientes com hora marcada e 

um número variável de clientes sem hora marcada, os alunos chegaram à formulação da 

Arrecadação Total expressa por A(x) = 10 x + 48, representada graficamente na figura 20. 

  

f(x) = ax 
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Figura 20: Representação Gráfica 

 

 

 

Analisando a representação gráfica constataram que a expressão na forma A(x) = 10 

x + 48 é uma Função do 1º Grau com coeficiente linear não nulo. Desse modo o estudo da 

arrecadação total permitiu aos alunos estudar a Função do 1º Grau. 

Uma função f : R → R (domínio e contradomínio reais) definida por y = f (x) = ax + 

b , com a e b números reais é denominada função do Primeiro Grau. 

Em uma função Afim f (x) = ax + b , o número a é chamado de coeficiente angular 

e b é chamado de coeficiente linear. 

Sua representação gráfica é uma reta não-paralela ao eixo Ox, se a ≠ 0 , sendo a 

raiz ou o zero da função a abscissa do ponto onde a reta intercepta o eixo Ox. 

 

Construção: 

- Atribuindo-se valores reais a x e obtendo-se valores de y, correspondentes, 

organizam-se os pares ( x, y ). 

- Localizando no plano cartesiano dois pares de pontos e traçando a reta que passa 

por eles, obtemos uma única reta para essa função. Figura 22 

  

Quantia total arrecadada – Função Polinomial 

do 1º grau – Função afim – (a = 10 e b = 48) 

At = 10 x + 48 
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Figura 21: Representação Gráfica 

 

 

 

Taxa de variação da função afim 

Uma característica marcante da função linear é a sua taxa de variação que é sempre 

constante. Essa taxa, também, é conhecida como coeficiente angular da função, e 

representa a tangente da inclinação da reta, em relação ao eixo x. Assim se a ˃ 0, a função 

é crescente e, se a ˂ 0, a função é decrescente. O coeficiente angular a é dado por: 

 

        

      

  

 

Como esta taxa representa sempre um valor constante em qualquer intervalo, a 

representação gráfica de uma função desse tipo será sempre uma reta, representada por 

uma função crescente, se a taxa de variação for um valor maior que zero, ou decrescente se 

essa taxa for menor que zero. 

 

 

 

 

 

f (x) = ax + b 

y      =    y2 – y1 

x  x2 – x1 

 

 
a =  

Figura: Representação Gráfica  

P (x1 , y1 ) 

P (x2 , y2) 
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Para obter a função do gráfico representado na Figura 10, procedemos da seguinte 

forma: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 – RESOLUÇÃO DE FUNÇÃO DO 1º GRAU   

1) Suponha que, em uma rodovia, um carro pudesse manter por muito tempo uma 

velocidade constante de 90 Km/h. Considere a tabela a baixo que relaciona o 

tempo t (em horas) e a distância d (em quilômetros):  

 

Tabela 4: Representação da velocidade 

Tempo (h) 0,5 1 1,5 2 3 4 t 

Distância 

(Km) 

45 90 135 180 270 360 90 t 

Fonte: DANTE (2008) 

 

a) O que é dado em função do que? 

b) Qual a variável dependente? 

c) Qual a variável independente? 

d) Qual é a lei da função que associa o tempo com a distância? 

e) Qual é a distância percorrida por um automóvel, nesta rodovia, cujo o tempo 

realizado foi de 9 horas. 

 

Ponto (0,2)      2 = a . 0 + b      b = 2 

Ponto (4,0)      0 = a . 4 + b   4.a + b = 0 

Como b = 2, segue-se que 4.a + 2 = 0 e,  

Portanto: a = - ½  

Logo, a função procurada é: y = - ½ x + 2. 

  

  

  
(0,2) 

(4,0) 

 

Figura 10: Representação Gráfica 
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f) Em quanto tempo este mesmo automóvel percorria uma distância de 675 Km? 

O aluno foi levado a observar que a distância percorrida depende do intervalo de 

tempo. A cada intervalo de tempo considerado corresponde a um único valor para a 

distância percorrida. Então podemos dizer que a distância percorrida é função do tempo e 

escrevemos: 

Distância = 90 vezes o tempo 

 

 

 

 

2) Construa o gráfico das funções 

a) y = 3x + 2 

b) y = – 5x  

c) y = – 3x +6 

 

3) Obter a função cujo gráfico é dado: 

 

 

 

 

(4,1) 

(1,4) 

(0,2) 

(4,0) 

d = 90 t 

Variável independente 

Variável dependente 
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ATIVIDADE 3 – FUNÇÃO CUSTO, RECEITA E LUCRO DO 1º GRAU   

O desenvolvimento de função do 1º grau com a utilização do custo, receita e lucro 

facilita a compreensão do conceito de função, tornando a aula de matemática mais 

interessante para os alunos.  

Para dar inicio, primeiramente estimulamos o aluno, questionando o que significa 

custo. Lançamos um problema simples, por exemplo, o custo da produção de ovos de 

páscoa caseiros. 

Nesta situação, o aluno normalmente associa a produção de ovo de páscoa caseiro a 

uma pessoa ou a um grupo pequeno, o que facilita o raciocínio.  

É neste momento que questionamos o que é necessário para a produção de ovo de 

páscoa. A resposta vem fácil. Assim, os alunos começam a detalhar o que consideram 

necessário á produção.  

É importante neste momento identificar que há os custos fixo e variáveis para a 

produção de um determinado produto, e que o custo variável depende da quantidade 

produzida. 

Outra situação é informar que o custo total é a soma dos dois custos e solicitá-los 

que expresse tal situação. Apesar de alguns apresentarem dificuldades em expor 

matematicamente a expressão, compreende facilmente à idéia, facilitando assim o 

aprendizado do conceito. 

Após esta primeira exposição, introduzimos o estudo de função, em sala de aula, 

utilizando problemas envolvendo custo, receita e lucro.  

Segundo Morettin (1991), o custo total (Ct) de certo produto depende da quantidade 

x produzida do mesmo. Verifica-se que em geral existem alguns custos, tais como aluguel, 

seguro, etc., que independem da quantidade produzida e a soma destes, são chamamos de 

(0,2) 

(4,4) (3,3) 

(1,4) 
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custo fixo (Cf). Entretanto, há uma parcela de custos que depende da quantidade produzida 

e são denominamos por custo variável (Cv). Assim, podemos dizer que : Ct(x) = Cf  + Cv 

*(x). 

Se supuser que x unidades do produto foram vendidas, a receita de vendas 

dependerá de x. Logo, a função que relaciona receita com quantidade vendida é chamada 

função receita (R). A função receita será: R(x) = P.  x 

E a função lucro (L) nada mais é que a diferença entre a função receita e a função 

custo total. L(x) = R(x) – Ct(x) 

 

1. O custo fixo de fabricação de um produto é R$ 5000,00 e o custo variável por 

unidade, R$ 100,00. Obtenha a função custo total. 

2. Este mesmo produto é vendido a R$ 150,00 a unidade (preço constante). A função 

receita será: 

3. Chama-se função lucro (e indicada por L) a diferença entre a função receita e a 

função custo total. Assim represente a função lucro. 

4. Quando a receita é igual ao custo total (R(x) = C(x)) temos lucro nulo. O valor de x 

para o qual o lucro é nulo é chamado de ponto crítico ou ponto de nivelamento. 

Assim, determine a quantidade para o qual o lucro é nulo.  

5. Represente em um mesmo plano cartesiano os gráficos das funções custo total e 

receita.  

 

ATIVIDADE 4 – FUNÇÃO DE 2º GRAU   

O desenvolvimento da função de 2º grau é iniciado com uma situação problema  

relacionada à medida de perímetro e área. Entendemos que este modo é mais tranqüilo, 

pois, no Ensino Médio é esperado que os alunos já saibam efetuar estes cálculos. Mesmo 

assim, sem que os alunos percebessem, iniciamos um diálogo informal, perguntando se a 

quantidade de aluno na sala de aula era adequada por metro quadrado. 

Assim foi possível discutir medida do lado, do perímetro e da área com os alunos e 

em seguida propor uma situação-problema.  
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Situação 1 - O galinheiro 

Para fazer um galinheiro, uma pessoa vai usar um muro existente no local e 12 m 

de tela que serão usados conforme a indicação da figura, acompanhando 3 lados de um 

retângulo. Ela pretende que a área cercada seja a maior possível. Qual é essa área máxima 

e quais são as dimensões desse galinheiro?  

 

 

 

 

Ao discutir a situação com os alunos, alguns perceberam que a área do galinheiro é 

dada em função das medidas dos lados. Ao questionar qual seria o procedimento para 

solucionar a questão, percebemos certa dificuldade dos alunos em relembrar como efetuar 

o cálculo da área de um retângulo. 

Após mais algumas explicações e ainda, utilizar como exemplo as medidas da sala 

de aula, os alunos compreenderam que perímetro era a soma dos lados, e que a área era a 

largura multiplicada pelo comprimento. Assim, retomaram o problema do galinheiro para 

tentar solucionar. 

 

 

 

 

 

 

 

Esse é um caso particular da função quadrática que nos permite encontrar a área 

máxima do galinheiro e representá-la no plano cartesiano. Para tanto, estudamos função 

quadrática para em seguida solucionarmos este problema. 

 

 

2 x + y = 12 y = 12 – 2 x P = x + x +y P = 2x + y 

A = x * y A = x * (12 – 2 x) A =12 x – 2 x² 

x 

y 

x 

A =  – 2 x² + 12 x  (expressão algébrica da função) 

 

 

Se considerarmos a área igual a zero, teremos:  – 2 x² + 12 x = 0  
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Nesta situação os alunos são levados a perceber que é possível representar a área máxima 

de um retângulo e a medida correspondente a esta área no plano cartesiano. Encontrando 

outros pontos e tracejando uma linha que passa por esses, os alunos percebem o 

surgimento de um gráfico no formato de uma parábola e que a área máxima do retângulo e 

a medida correspondente a esta área se apresenta no topo do gráfico. 

 

Situação 2 - O galinheiro 

 Para delimitar um galinheiro em um amplo quintal, dispõe-se de 80 m (lineares) de 

tela. Deseja-se usar completamente a tela disponível, e a região cercada deve ser um 

retângulo. Fixado o perímetro desse modo, são inúmeras as possibilidades para os lados do 

retângulo. Como podemos perceber nos exemplos a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

17 m 

23 m 
25 m 

15 m 

10 m 

30 m 

x 

y 

 yv = f (xv)  

 yv = - 2 . 3² + 12 . 3 

yv = - 18 + 36 

yv = 18 

xv =  –    b          xv = 3      
 

2*a 
Amáxima = 18 

Área  

da figura 

Medida 

da figura 
0 3 6 

18 
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A área A do retângulo é uma função do comprimento dos lados do mesmo. Entre as 

possibilidades para os lados, determine a que corresponde á maior área possível para o 

retângulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade desenvolvida pelos alunos  

2 x + 2 y = 80 y = 40 – x P = 2x + 2y 

A = x * y A = x * (40 – x) A =40 x – x² 

xv =  –    b          xv = 20      
 

2*a 

 yv = f (xv)  

 yv = - 20² + 40 . 20 

yv = - 400 + 800 

yv = 400 

A 

x 0 20 40 

400

8 

Amaxima = 400 
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Figura 22: Representação Gráfica 

 

Atividade desenvolvida por um dos alunos 
 

Ao expor outro problema para que determinar a maior área, os alunos perceberam que 

poderiam multiplicar a largura pelo comprimento para determinar qual delas representaria 

a maior área. Esta representação gráfica tornou-se mais fácil, pois havia quatro figuras para 

representar no plano cartesiano. 

 

Situação 3 - Função Receita e lucro quadrática 

Vimos como obter a função receita quando o preço era constante. Vejamos o que 

ocorre quando o preço varia com a quantidade demandada, de acordo com a função de 

demanda
11

. 

                                                           
11

 Quantidade de mercadoria ou serviço que um consumidor ou conjunto de consumidores está disposto a 

comprar, a determinado preço. 
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1) A equação de demanda de um produto é p = 10 – x e o custo total, Ct(x) = 20 + 

x. Obtenha: 

a) A função receita e o valor de x que a maximiza; 

b) A função lucro e o valor de x que a maximiza. 

Os alunos aprenderam que função receita significa: preço de um determinado 

produto multiplicado pela quantidade vendida desse mesmo produto.  

  

 

Figura 23: Representação da Função Receita do 2º grau 

 

 

A atividade acima mostra que o aluno expressou a quantidade máxima vendida de 

um produto, mas não mencionou qual seria o valor da receita para esta quantidade vendida. 

R(x) = (10 – x). x 

 

R(x) = 10. x – x
2
  

 

R(x) = P. x 
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Figura 24: Representação da Função Receita do 2º grau 

 
Atividade desenvolvida por um dos alunos 

O aluno não representou graficamente a resolução desenvolvida acima, mas 

encontrou corretamente a quantidade vendida e o valor máximo recebido por esta 

quantidade. 

 

E a função lucro (L) representa a diferença entre a função receita e a função custo total.  

 L(x) = R(x) – Ct 

 

L(x) = 10. x – x
2
 – (20 + x) 

 

L(x) = – x
2
+ 9. x – 20  
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Figura 25: Representação do Lucro total – Função do 2º grau 

 

Atividade desenvolvida por um dos alunos 
 

Atividade 5 – SITUAÇÃO-PROBLEMA APLICADA EM SALA DE 

AULA 

 

1) Escolha do tema: Construção da maquete de um clube social 

2) Fase exploratória (visitas, coletas de dados e entrevista – adquirir melhor 

conhecimento sobre o assunto e possibilitar a seleção de aspectos que serão mais 

sistematicamente investigados pelo grupo; obter informações iniciais e o contato com o 

objeto de interesse):  

Inicialmente, os alunos visitaram a construção de uma escola vizinha. Com isso, 

conheceram a dinâmica (funcionamento) de uma obra; material adequado para a 

construção de um edifício; mão-de-obra necessária para desenvolver as tarefas; disposição 
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das salas de aula. Os alunos conheceram toda a estrutura da escola e ouviram várias 

explicações sobre o trabalho realizado na obra e os materiais usados. 

Como dividimos os alunos em três grupos para que conhecessem a dinamismo de 

uma obra, a fase exploratória durou 3 dias, um dia para cada grupo. Muitas informações 

foram complementadas através de planilhas impressas no mural que estava na sala do 

engenheiro da obra. 

3) Formulação do problema (conversar com pessoas ligadas à área do 

problema): Levantamento dos problemas, o grupo elege aspectos para uma investigação 

mais sistemática, isto corresponde no Método da Modelagem Matemática à fase de 

formulação dos problemas (em linguagem natural). A tradução do problema em linguagem 

matemática dá origem a um modelo matemático. Um modelo matemático é construído 

geralmente sob a forma de uma equação, inequação, sistema de equações ou inequações. 

Contudo um modelo pode ser simplesmente um gráfico, a planta baixa de uma casa ou um 

mapa. 

Assim, na sala de aula, após as visitas, formaram-se pequenos grupos para discutir e 

analisar as informações recebidas e quais seriam viáveis ao trabalho que realizaríamos na 

aula de matemática. As atividades seriam: desenhar a plantar baixa, fazer os cálculos 

devidos e em seguida dar início a confecção da maquete. 

No dia seguinte os grupos se reuniram para desenhar a planta baixa do clube. Como 

a intenção era criar duas maquetes na sala de aula, com o intuito de envolver todos os 

alunos, os quatro grupos foram reduzidos a dois.  Fizeram algumas plantas, trocaram 

informações e apresentaram aquela que considerava mais adequada.  
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Figura 26: Planta baixa do clube social 1 

 
Apresentado pelos alunos do grupo A e B 

 

Essa planta feita pelo grupo A e B apresentava a disposição de cada dependência do 

clube conforme mostra a figura. Após algumas discussões eles decidiram que a maquete 

poderia surgir dos critérios que haviam determinado na planta, pois alguns alunos 

acreditavam que seria possível acrescentar outras dependências, como por exemplo, 

aparelhos de ginástica ao ar livre, quadra de área, etc. Eles definiram a entrada do clube, a 

localização de cada dependência do clube e a pista de corrida.   
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Figura 27: Planta baixa do clube social 2 

 Apresentado pelos alunos do grupo C  

 

Os grupos C e D demoraram um pouco para definir a planta baixa e não entraram 

em um acordo quanto a planta que seria confeccionada. Um grupo pensou em fazer um 

estacionamento subterrâneo o outro discordava, pois diziam ser impossível. Assim 

decidiram que cada grupo faria a sua maquete, pois discordavam quanto ao 

estacionamento. Assim o grupo C decidiu por manter a sua planta baixa, conforme figura 

26, e o grupo D optou pela planta baixa que havia desenhado na lousa para mostrar ao 

grupo C, figura 27.  

Para a construção da maquete os alunos necessitaram de materiais geralmente 

fornecidos pela escola, como: papel colorido, cola, tesoura, lápis colorido, giz de cera, 

guache, papel cartão, crepom, palito, etc. Para que não se usasse isopor, foi necessário 

comprar um papel mais grosso, chamado panamá,  para servir de base para a maquete. 
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Antes de iniciarmos a construção da maquete, resolvermos determinar 

primeiramente a medida do perímetro e calcular da área do terreno e as demais 

dependências do clube. 

Figura 28: Esboço da planta baixa do clube social 3 

 

Planta do clube social do grupo D 

 

Figura 29: Foto ilustrativa 

 

Exposição e explicação em sala de aula 
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Além de visitar a obra próxima a escola, para compreender a dinâmica da 

construção civil, os alunos receberam alguns esclarecimentos básicos do encarregado da 

obra, na sala de aula e dispuseram essas informações em uma tabela. 

 

Tabela 5: Material para construção 

 

 

Tabela 6: Medidas do perímetro e área 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após estabelecer quais seriam as medidas de cada estrutura dentro do clube social, 

os grupos disponibilizaram as informações em forma de tabela para facilitar a visualização, 

e em seguida calcularam a área de cada dependência, dando início assim à organização da 

maquete.  

 

PROBLEMATIZAÇÃO 1 – Área total do terreno 

Total de materiais utilizados na construção 

Quantidade por m² Pedra Areia Cimento Cal Blocos Ferro (kg) 

Contra-piso (m²) 3 latas 2 latas ¾ de um saco - - - 

Levantar Parede (m²) - - ¼ de um saco ½ de uma saco 9 - 

Rebocar parede (m²) - 3 latas ¾ de um saco ½ de um saco - - 

Fundação 7 latas - 1 saco - - 9 

Medidas Perímetro (m) Largura Comprimento 

Área 

(m²) 

Muro 1200 300 400 120000 

Área de lazer 320 80 80 6400 

Lanchonete 160 40 40 1600 

Recepção 120 30 30 900 

Quadras 72 10 26 260 

Estacionamento 1000 250 250 62500 

Playground 140 35 35 1225 

Conjunto Aquático 170 25 60 1500 

Quadra Esportiva  72 10 26 260 

Pista de corrida 2000 995 5 4975 

Campo de Futebol 240 50 70 3500 
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- Sabendo que o terreno mede 300 m x 400 m,  calcule a área total deste 

terreno para a  construção do clube.  

  

 Modelo Matemático:  A = L . C 

 Onde:  

 A = área 

 L = largura 

 C = comprimento 

  A = 300 . 400 = 120000 m² 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 2 – Quantos metros linear de parede terá o muro 

deste terreno? 

Modelo Matemático: P = 2L + 2C 

Onde:  

P = parede 

L = largura 

C = comprimento 

Sabendo que L = 300m  e C = 400m   

P = 2 . 300 + 2 . 400 

P = 1400 m  

 

PROBLEMATIZAÇÃO 3 – Qual é a área de parede para a construção do muro 

de 4m de altura? 

  Modelo Matemático:  Ap = P . H 

 Onde:  

 Ap = área da parede 

 P = parede 

 H = altura  
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 Ap = P . H  

 Ap = (4m . 300m)+ 2 . (4m . 400m)+ 2 . (4 . 100m) 

 Ap = 5200 m² 
 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 4 – Qual é a quantidade de tijolos maciços para 

 construir um muro de 5200 m
2
? 

   Modelo Matemático: T = Ap . Qt  

 Onde:  

 T = tijolo 

 Ap = área de parede 

 Qt = quantidade de tijolo/m
2 

 = 9 tijolos
 
 

   T = Ap . Qt 

 T = 46800 tijolos  

 

PROBLEMATIZAÇÃO 5 – Qual é a quantidade de areia necessária para a 

construção deste muro de 5200 m
2 

de parede? 

  Modelo Matemático: A = T . Qa  

 Onde:  

 A = areia = 0,12 m²  

 T = tijolo 

 Qa = quantidade de areia/1000 tijolos 

  A = T . Qa  

A = 46800 . 0,12 =  4616 m
² 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 6 – Qual é quantidade de cimento necessário para a 

construção deste muro de 5200 m
2
 de parede? 

   Modelo Matemático: C = A . Qc  

 Onde:  
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 C = cimento = ¼ m²  

 A = areia 

 Qc = quantidade de cimento/ m
²
 de areia 

  C =  A . Qc  

 C = 4616 . 1/4 =  1154 sacos de cimento 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 7 – Qual é a quantidade cal para a construção deste 

muro? 

 Modelo Matemático:  Cal = A * Qcal  

 Onde:   

 Cal = cal = ½ m²  

A = areia 

 Qcal = quantidade de cal/m
3
 de areia 

Cal = A . Qcal 

Cal = 4616 . 1/2 = 2308 sacos  

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 8 – Determinar a área máxima ou ideal de cada 

dependência do clube 

 

 



104 

 

Para solucionar o problema 8, cada grupo deveria encontrar a área máxima ou a 

área que considerava mais adequada para cada espaço ou dependência.  

Percebemos o interesse de cada grupo em relação à situação. Como alguns 

consideraram o problema de difícil solução, optaram por desenhar um retângulo que 

representava o espaço e assim, determinar as medidas do comprimento e largura, sem fazer 

qualquer calculo. Outros, após algumas discussões, perceberam que esta situação poderia 

ser solucionada adotando o mesmo procedimento de problemas resolvidos em aulas 

anteriores.  

Encontramos entre os grupos, aqueles que simplesmente desenharam o espaço e 

determinaram as medidas do comprimento e a largura de forma aleatória. E outros, 

preocupados em determinar as medidas por meio do raciocínio e compreensão da situação 

proposta.   

 

DETERMINAR A ÁREA DA QUADRA ESPORTIVA 

Cada grupo encontrou a área de cada dependência do clube. A quadra esportiva 

deveria ter um comprimento total de 72 metros. O grupo atribuindo aos lados x e y 

como segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

y 

x 

y 

P = 72 metros 

= 72 metros 

2 x + 2 y = 72 

= 72 metros y = 72 – 2 

x           2

           

y = 36 – x           

A = 36 x – x
2 

 
A = x * y 
 

A = x * (36 –  x) 
 

 Av =  –               yv = 324  
 

 

 4*a      
 

xv =  –    b          xv = 18      
 

2*a 
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Figura 30: Representação Gráfica  

 

Calculo apresentado pelo GRUPO A – quadra esportiva 

 

Na figura acima o grupo A apresenta o cálculo da área para a quadra esportiva.  

Após a determinação da área máxima de 324 m² eles perceberam que a quadra teria 

medidas iguais a 18 metros e esta estrutura não seria adequado para uma quadra de futebol, 

pois o formado de uma quadra é retangular. Então optaram por uma medida intermediaria e 

definiram que as medidas seriam: 26 por 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAR O PERÍMETRO E A MEDIDA DO VOLUME DA PISCINA 

O grupo responsável pelo cálculo do conjunto aquático, com 160 metros de 

comprimento, resolveu discutir o problema esboçando na lousa o possível formato da 

piscina. 

10 

26 

10 

26 
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Figura 31: Representação Gráfica 

  
Figura 32: Representação Gráfica 

 
Alunas do grupo B esboçando um gráfico para representar a piscina 
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As fotos mostram o interesse das alunas em expor suas ideias quanto ao esboço da 

piscina.  

Percebemos que uma mudança na dinâmica da aula de matemática proporciona 

maior interesse, interação e participação por parte dos alunos, conduzindo-os a agir de 

forma autônoma.   

 

Figura 33: Representação Gráfica 

 

Figura 34: Representação Gráfica 

 

Desenho da piscina e o cálculo do volume apresentado pelo grupo B  

 

 

Percebemos nessas representações expostas na lousa, o trabalho matemático 

expresso de forma investigativa por parte dos alunos. Além de apresentar graficamente a 

situação, calcularam o volume. 
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As alunas mostraram o desenho da piscina em forma de um sólido, com as medidas 

do comprimento, largura e altura. Em seguida calcularam a medida do volume de um 

paralelepípedo ou bloco retangular. Segundo elas a piscina seria dividida em blocos com 

dimensões conforme mostrada nas figuras acima e teria profundidades diferentes: rasa, 

media e funda.  

 

V1 = 1m . 8m . 20 m = 160 m
3 

V2 = 1m . 8m . 20 m = 160 m
3 

V3 = 0,5m . 14m . 20 m = 140 m
3
 

 

Após algumas discussões o grupo expôs o raciocínio desenvolvido na lousa para 

toda a sala. Assim, observando as figuras 32 e 33 demonstradas, foi possível fazer algumas 

considerações e juntamente com os alunos as devidas correções. 

 

Figura 35: Representação Gráfica 

 

Ilustração na lousa referente a piscina  definida pelo grupo B 

 



109 

 

Nesse gráfico, apresentado na lousa, observamos que as alunas estavam 

interessadas em demonstrar como ficaria a altura da piscina. Elas demonstraram que a 

piscina possuiria três alturas diferentes. Percebemos que a estrutura que representa a base 

possui medidas diferentes. O desenho da piscina foi apresentado em forma de sólidos, com 

as medidas do comprimento, largura e altura. 

 

Figura 36: Representação Gráfica 

 

 

Observando a figura acima vemos que as alunas calcularam separadamente cada 

bloco, encontrando o volume de cada parte da piscina de forma independente.  

 

Demonstração do volume de água – Grupo B 

Representação gráfica da piscina - GRUPO B  
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Consideraram que a medida do volume da parte da piscina, destinada as crianças, 

seria 140m
3
, e as demais partes seriam 160m

3
. Mas, em relação à altura as alunas 

consideraram 1m, quando na verdade elas tinham desenhado na lousa que, 25 cm seria a 

estrutura da base da piscina, logo, a altura seria de 75 cm. Quanto à medida do volume do 

bloco V2, os alunos não consideraram que havia a necessidade de subtrair do bloco 

retangular a parte inferior, que possuía o formato de um prisma. O volume de um prisma 

qualquer é igual ao produto da área da base (B) pela altura (H).  Em símbolos teremos: V = 

B . H, sendo B a área da base e H a medida da altura. 

 

 

 

 

 

 

Logo temos:  Vprisma = 8 . ¼ . 20 = 40 m³ 

Então a medida do volume dos blocos V1, V2 e V3 seria:  

 

V1 = ¾ m . 8m . 20 m = 120 m
3 

V2 =120 m³ – 40 m³ = 80 m
3
 

V3 = ½ m . 14m . 20 m = 140 m
3
 

Assim o resultado da medida do volume total da piscina, considerando cada parte 

independente:  

Vt = V1 + V2 + V3 

Vt = 120 + 80 + 140 

Vt = 340 m³ 

 

20 m 

8 m 

¼ m 

 m 

Representação da Piscina 

V1 

8m 

¾ 

20m 

V2 

8m 

½ m 

20m ¾  

V3 

14m 

½ m 

20m 
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Esse raciocínio foi desenvolvido na lousa no dia seguinte, pois percebemos a 

necessidade de retomar o problema apresentado pelas alunas do grupo B. 

Na figura apresentada abaixo, observamos o calculo da área do campo de futebol 

realizado pelo grupo C.  

Como definimos que o campo de futebol apresentaria um comprimento total de 240 

metros em toda a sua extensão, os alunos multiplicaram a largura pelo comprimento e 

calcularam como apresentado a seguir.   

 

CAMPO DE FUTEBOL – 240 METROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

y 

x 

y 

P = 240 metros 

= 72 metros 

    2 x + 2 y = 240 

= 72 metros 

 4*a      
 

2*a 

A = 120 x – x
2 

 
A = x * y 
 

A = x * (120 –  x) 
 

 Av =  –              yv = 3600  
 

 

xv =  –    b          xv = 60      
 

y = 120 – x           y = 240 – 2 x           

2           
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Figura 37: Anotações e Representação Gráfica 

 
Calculo apresentado pelo GRUPO C – Campo de futebol e área de lazer 

 

 

Calculo apresentado pelo grupo C 
 

Os demais grupos apresentaram o calculo da área máxima ou ideal das outras 

dependências do clube: lanchonete, área de lazer, pista de corrida, quadras, playground e 

estacionamento. Alguns tiveram certa dificuldade em representar graficamente as medidas. 

Em relação ao estacionamento, alguns grupos optaram por construir um estacionamento 

subterrâneo. O clube ficaria localizado na parte superior e o estacionamento no subsolo. A 

sugestão partiu de uma aluna que afirmou que assim ganhariam espaço, utilizando toda a 

área para o bem estar dos clientes. E assim, representaram no plano cartesiano a rampa ou 

descida, que levaria ao estacionamento.  

Figura 38: Representação Gráfica do estacionamento subterrâneo do Clube Social 
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Apresentado pelo grupo D 

 

Apesar do envolvimento dos alunos com o trabalho desenvolvido em sala de aula, 

percebemos que o processo é um tanto lento, pois requer esforço, dedicação, empenho, 

além de exigir que cada grupo se preocupe em fazer os cálculos estabelecidos e interprete 

as situações problemas apresentadas. Nossa maior preocupação era obter um resultado 

satisfatório. 

Quando iniciamos a confecção da maquete, não sabíamos por onde começar, onde 

guardar o material que estávamos usando e como administrar a realização em sala de aula. 

Como professora pensava em estar no comando. Mas como? Foi então que começamos a 

delegar responsabilidades. 

Alguns alunos eram responsáveis por guardar o material, outros por distribuir o 

material para os grupos, e ainda havia aqueles que fiscalizavam, organizavam e 

administravam. O trabalho em equipe funcionou em alguns momentos em outros não. 

Havia alunos que diziam que o colega não participava em nada, que estava só de 

brincadeira. Como professora tinha que intervir e delegar tarefas aos alunos que pareciam 

não participar do projeto.  

Com muito empenho e esforço de todos foi possível ver os resultados positivos. A 

seguir vemos fotos dos trabalhos desenvolvidos e que foram expostos na escola para que 

todos apreciassem.  
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Figura 39: Maquete do Clube Social 1 

 

Construída pelos grupos A e B 

 

A foto acima mostra como o clube social foi construído pelos grupos A e B. A 

princípio, ficou determinado que não utilizariam isopor, mas por insistência de alguns 

alunos, resolvemos consentir o seu uso.  

  

Figura 40: Estrutura superior do clube social 1 

 

Construída pelos grupos A e B 
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Visualizamos na figura acima a estrutura térrea do clube. Os alunos mostraram-se 

criativos quanto ao material utilizado. Para fazer a piscina este grupo usou gel de cabelo na 

cor azul, areia para construir o playground e palitos de dentes para a área de lazer.  

 

 

Figura 41: Estrutura superior do clube social 1 

 

Trabalho dos grupos A e B 

 

Nessa ilustração mostra que as cadeiras próximas a piscina foram feitas de papel 

cartão na cor preta e as árvores feitas com pequenos pedaços de espumas de colchão e 

pintadas com guache na cor verde.    
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Figura 42: Estacionamento do Clube Social 1 

 

Construção de um estacionamento subterrâneo: Grupos A e B 

 

O estacionamento se encontra no subsolo e visualizamos carros estacionados e 

outros chegando e saindo. Os alunos fizeram questão de que houvesse um subsolo na 

maquete, apesar da maior dificuldade encontrada para fazer isso. 

  

Figura 43: Maquete do Clube Social 2 

 

Trabalho do grupo C 
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Essa estrutura do clube social do grupo C apresenta-se bem colorida. Os alunos 

diziam que um clube tem que irradiar alegria e por esta razão resolveram que cada 

dependência seria pintada de uma cor alegre. É interessante que o teto de papelão, pintado 

de marrom, aparentava telha de verdade, por possuir ondas, parecendo estar encaixadas 

uma nas outras. Já as arvores foram feitas com enfeites de natal verde, dando um tom 

diferente. 

 

Figura 44: Salão de jogos – Clube Social 2 

 

Trabalho do grupo C  

 

A sala de jogos possuía detalhes interessantes. Como por exemplo, as bolas de 

bilhar feitas com bolinhas de papel pintadas de diversas cores.  
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Figura 45: Salão de jogos e Churrasqueira – Clube Social 2 

 

Trabalho do grupo C  

 

Nessa foto observamos que o material utilizado para a confecção da churrasqueira 

foi papelão, em seguida pintado de marrom e branco, representando tijolinhos. 

 

Figura 46: Piscina - Clube Social 2 

 

Trabalho do grupo C  

Quanto a piscina utilizaram a idéia dada pela turma da primeira maquete. Eles 

acrescentaram meninas de biquíni próximo a piscina. 
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Figura 47: Área de lazer – Clube Social 2 

 

 

Trabalho do grupo C  

 

Percebemos o quanto os alunos são criativos, no playground fizeram balanços 

escorregadores e ainda colocaram crianças brincando.  
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Figura 48: Estacionamento Subterrâneo – Clube Social 2 

 

Trabalho do grupo C  

A princípio, esses alunos pensaram em fazer o estacionamento na parte detrás do 

clube. Mas ao observar como os grupos A e B estavam fazendo o estacionamento, eles 

resolveram usar a mesma idéia. Assim também construíram um estacionamento 

subterrâneo.   

 

 

Figura 49: Maquete do Clube social 3 

 

Trabalho do grupo D 
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Nessa maquete do grupo D, o tronco das árvores era feita de arame, e a copa de 

algodão pintada com guache verde e outras arvores de EVA na cor verde.  

 

Figura 50: Superfície do clube 

 

Piscinas do clube – Grupo D 

 

As piscinas possuíam a borda de palitos de sorvete, pintadas na cor branca e para 

simbolizar a água, pintaram de guache azul e em seguida passaram verniz incolor. Para 

substituir a área, na quadra de areia, essa turma usou serragem de madeira.  
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Figura 51: Foto ilustrativa 

 

Interação dos grupos, durante a construção da maquete 

 

 

Figura 52: Foto ilustrativa 

 

Preparação da maquete – grupo D 
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Figura 53: Foto ilustrativa 

 

Interação dos alunos, durante a construção da maquete 

 

Figura 54: Clube social 3 

 

Finalizando a maquete do clube social 3 – grupo D 
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Figura 55: Foto ilustrativa 

 

Clube social 3 – grupo D 

 

Figura 56: Foto ilustrativa 

 

Interação dos alunos, durante a construção da maquete 
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Figura 57: Foto Ilustrativa 

 

Interação dos alunos durante a construção da maquete 

 

Figura 58: Foto ilustrativa 

 

 

Com esse projeto, pudemos perceber mudanças na aula de matemática e como a 

contribuição de cada aluno difere uma da outra. Era impressionante ver que alguns 

mostravam preocupação com os cálculos realizados, outros com o design, outros com a 

estrutura da quadra esportiva, outros com as cores, a disposição das arvores etc. Havia os 

detalhistas e ao mesmo tempo observadores. E a opinião desses alunos era fundamental, 

pois, conseguiam enxergar situações que para outros passava despercebida. 
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Percebemos que os alunos são capazes de expor suas idéias de forma perspicaz e 

criativa, levando-os a acreditar em seu potencial e a interagir com o mundo real de forma 

mais audaciosa e comprometida.   

Nesse projeto foi possível, até mesmo identificar o perfil profissional de certos 

alunos. É impressionante como cada aluno se encaixa em uma situação voltada ao seu jeito 

de agir em sala de aula. Por exemplo, o aluno que é muito disperso, brinca demais o tempo 

todo na aula foi capaz de construir balanços, escorregados para o playground da maquete. 

Outros com o mesmo perfil, construíram o campo de futebol de uma maneira descontraída. 

Os alunos observadores, considerados mais sérios, davam sugestões o tempo todo. 

Pareciam ser os responsáveis pelo projeto pois apareciam de vez em quando e com 

sugestões valiosas para o desenvolvimento do projeto.  

Após a finalização, os alunos foram convidados a dar sua opinião sobre essa forma 

de trabalhar em sala de aula com matemática. Os 30 alunos escreveram a respeito e 

destacamos os seguintes comentários: 

Após a conclusão do trabalho, foi solicitado que os alunos comentassem sofre esta 

forma de conduzir o conteúdo matemático em sala de aula. Os alunos escreveram a 

respeito e destacamos os seguintes comentários:  

 

Depoimento 1: aluno A 

 

“Foi um trabalho muito prazeroso, apesar de ter sido um pouco cansativo conseguimos 

aproveitar bastante na prática. Foi muito bom esse tipo de aula, porque nos deixou mais envolvidos 

e com uma maior vontade de aprender. No começo estava meio confuso e surgiram sempre 
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dúvidas: “como fazer uma maquete?” Mas com o tempo acabamos percebendo que era pra valer, 

tudo o que estávamos aprendendo. Hoje com todo aquele trabalho podemos adquirir mais 

conhecimento. É isso...” 

 

Depoimento 2: aluno B 

 

“O projeto “maquete do clube” foi muito interessante pois fizemos vários cálculos, 

visitamos a obra, tiramos fotos, vídeos, para chegarmos as medidas corretas tivemos que fazer 

muitas contas, fazer a maquete foi bom desenvolvemos vários projetos, foi muito bom porque a 

professora procurou trabalhar a matéria de uma forma legal e diferente. Eu adorei.”  

 

 

Depoimento 3: Aluno C 

 

“A matemática é uma matéria muito interessante mas porém muito difícil. O modo 

mais fácil de se desenvolver a matemática e o interesse dos alunos é tendo bastante aula 

prática do que teórica, porque desse modo desperta o interesse dos alunos e é mais fácil 

aprender.” 
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Depoimento 4: Aluno D 

 

“Foi uma ótima experiência, porque além de trabalharmos de uma forma diferente 

da qual estamos acostumados a trabalhar. É uma forma mais descontraída de lidar com a 

matemática, possibilitando o melhor entendimento sobre os assuntos propostos.” 

 

Depoimento 5: Aluno E 

 

“A aula foi muito criativa e despertou o nosso interesse pela matemática, 

principalmente na área da engenharia. Conseguimos aprender como funciona a construção 

de cada objeto, desde o planejamento até a finalização. O trabalho em equipe foi uma das 

coisas mais surpreendentes, jamais poderia imaginar que seriamos capazes de trabalhar 

juntos e organizar cada coisa por grupo, saindo tudo perfeito e dando resultado a essa aula 

criativa, descontraída e interessante, saindo do cotidiano “mesmisse” da aula, giz, lousa e 

correções no caderno.” 
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Depoimento 6: Aluno F 

 

“Foi muito bom, pois consegui interagir melhor com meus amigos e foi bom para o 

aprendizado, pois dividimos conhecimentos.” 

 

Os depoimentos a seguir referem-se à História da Matemática, pois demos início ao 

trabalho estudando alguns aspectos da História. Assim perguntamos aos alunos se a 

maneira como foi conduzida a aula foi prazerosa ou não, o que achavam do estudo da 

História da Matemática. 

  

 

Depoimento 7: Aluno G 

 

“A matemática é uma matéria muito complicada, então conhecendo a História e 

aprendendo de maneira diferente é legal e mais fácil de aprender. Seria legal que no outro 

ano a gente fizesse uma maquete para fixar mais a matemática nas nossas mentes”. 
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Depoimento 8: Aluno H 

 

“O estudo da História da Matemática é muito importante, pois por meio desde 

estudo podemos acompanhar o quanto se modernizou, ao longo dos séculos, a Matemática. 

Entendendo a História, um aluno pode desenvolver o raciocínio critico, por exemplo, a 

curiosidade, o interesse sobre a forma que resolviam certos cálculos, quais os resultados 

que tinham para a resolução dos cálculos, dentre outras dúvidas que aparecem ao longo do 

estudo.” 

 

Depoimento 9: Aluno I 
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“Saber da História da Matemática é importante sim, porque o que adianta estudar 

as fórmulas, fazer contas atrás de contas, sem saber quem as criaram, o que os matemáticos 

fizeram e estudaram em suas vidas, as experiências que levaram as fórmulas, saber quem 

foram os maiores matemáticos, filósofos que são: Pitágoras (o teorema criado a
2 
= b

2
 + c

2
); 

Tales de Mileto (calculava a altura da pirâmide observando sua sombra); Aristóteles 

(outros filósofos seguem a partir de seus trabalhos); Nicole Oresme (movimento constante, 

alterável).” 

 

Depoimento 10: Aluno J 

 

“O estudo da História da Matemática é muito importante sim, porque sabendo 

como aquele raciocínio começou, fica fácil de compreender para que aquilo foi 

desenvolvido. Sabendo um pouco da história de alguns filósofos importantes como 

Aristóteles que desenvolveu o cálculo do movimento das coisas, fica realmente mais fácil 

entender aquele cálculo e para que ele serve.”  

 

Depoimento 11: Aluno K 

 

“A História pode ser importante em alguns casos, porque nem sempre o aluno 

necessita daquela informação para desenvolver o cálculo.” 

 



132 

 

 

Depoimento 12: Aluno L 

 

“O estudo da Matemática é muito importante para entender os sentidos das coisas. 

Também é muito importante saber e conhecer como começou a História da Matemática e 

quem foram os filósofos da matemática, sabendo e tendo esse conhecimento podemos 

compreender e ter um raciocínio melhor e um bom desenvolvimento.” 

 

Depoimento 13: Aluno M 

 

“O estudo da História da Matemática é muito importante para entender a 

matemática, porque se não tivesse a História da Matemática, não saberíamos de onde 

surgiram os números, incógnitas, variáveis, algarismos romanos, etc. Assim também, 

consequentemente, a pessoa se interessaria mais, pois sabendo de onde vem, se inspiraria 

nesses historiadores para aprender matemática.” 
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Depoimento 14: Aluno N 

“A História da Matemática é algo que reflete alguns pensamentos de várias 

gerações. É necessário compreendermos melhor a História da Matemática para que 

possamos entender como foi descoberto o cálculo e executá-lo de forma correta. Quando 

estudamos a Matemática, percebemos o quanto é interessante, pois a maioria deles (os 

cálculos matemáticos) começou em casos cotidianos com muita observação por parte dos 

estudiosos. Quando estudamos a matemática desenvolvemos o nosso raciocínio crítico e 

assim compreendemos melhor, a necessidade e o surgimento de alguns conteúdos.” 

 

Depoimento do aluno O  

enviado por e-mail á professora. 

Um dos alunos enviou por e-mail a professora o seguinte depoimento: 

“Em nossa opinião esse trabalho de matemática foi diferente, no desenvolvimento 

do projeto da maquete houve a participação de todos alunos, inclusive os desinteressados 

da turma. Não foi um simples trabalho para obter nota, foi algo a mais pois despertou o 

interesse de todos para colaborar. Na parte dos cálculos uns alunos ajudavam outros faziam 

um trabalho em equipe. O trabalho fui muito interessante, pois, estimulou a todos a 

fazerem ao menos uma parte para contribuir, e fugiu das aulas muito vezes monótonas e 

cansativas. Esse foi o diferencial desse trabalho. E no final tivemos um belo resultado 

envolvendo os cálculos, e a montagem da maquete com material reciclável, assim se 

preocupando com meio ambiente. Esse trabalho deixa claro que as vezes é interessante um 

aula diferenciada, para despertar interesse de todos alunos assim como foi nesse trabalho. 
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O resultado final foi satisfatório, e que podemos fazer algo diferente na sala mas com 

colaboração e consciência de todos.” 

Com as respostas dos alunos, sobre as atividades desenvolvidas em sala de aula, 

demos por encerrado o trabalho. Essa dinâmica levou os alunos a ter mais confiança em 

seu conhecimento, expor suas idéias na sala de aula, a questionar mais e a pensar formas 

alternativas para resolver situações.  

Percebemos maior aproximação desses alunos com a matemática, além de que, 

possivelmente, tenham se tornado mais críticos, curiosos, interessados em aprender coisas 

novas e a expressar verbalmente e na forma escrita o raciocínio. Percebemos que são seres 

muito inteligentes quando provocados. Falam bastante, se expressam, se colocam nas 

situações adversas para encontrar soluções. Como professora, tenho profunda admiração 

por eles.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que nossos alunos compreendessem melhor o conceito de função, procuramos 

na história da matemática estudos sobre o movimento, com destaque para a visualização 

gráfica do movimento variado de um objeto em função do tempo, apresentado pelo filósofo 

Nicole Oresme.  

O estudo histórico da variação e do movimento, juntamente com o método de 

Modelagem Matemática, foram usadas no nosso trabalho como ferramentas para o ensino e 

a aprendizagem do conceito de função junto aos nossos alunos do Ensino Médio. O estudo 

dessa relação permitiu que abordássemos o conceito de função de forma gradativa e com 

significado, construindo o conhecimento a partir de situações própria da realidade dos 

alunos.  

O uso didático da Modelagem Matemática, relacionado ao estudo histórico, parece 

ter auxiliado na compreensão do conteúdo matemático, pois as aulas tornaram-se mais 

ricas de questões contextuais adicionadas ao universo dos alunos.   

O ensino aplicado desta maneira, parece ter conduzido os alunos ao entendimento 

da matemática e sua relação com o mundo real. A compreensão de fenômenos físicos e a 

aplicação da matemática a aspectos econômicos e sociais parecem contribuir para tornar o 
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ensino matemático mais consistente. O conhecimento parece poder ser adquirido de forma 

mais gradativa, possibilitando criar relações com outras áreas.  

Assim, com a abordagem adotada para este trabalho, foi possível encontrar formas 

de tratar questões dos dias de hoje, por meio de observação, criação de hipóteses, 

levantamento de dados e obtenção de um modelo. Com a aplicação deste método pensamos 

ter apurado resultados significativos.  

Ao estudar a história da matemática percebemos o quão é importante sua 

compreensão para facilitar a aprendizagem de conceitos matemáticos. Quando 

relacionamos esse conhecimento histórico, apresentado em sala de aula, a situações do 

mundo real, percebemos que a interação do aluno com o conteúdo exposto é mais afetiva e 

dinâmica. Isso possibilitou, ao aluno, pensar em soluções criativas aos problemas 

propostos.  

A pesquisa possibilitou a introdução de problemas do mundo real e a buscar 

soluções por meio de modelos matemáticos. Desta forma, introduzimos nas aulas de 

matemática a Modelagem, com o objetivo de identificar possíveis situações de 

aprendizagem do conceito de funções para os alunos do Ensino Médio. 

Ao aceitar a sugestão dos alunos de construir uma maquete de um clube social, 

estabelecemos algumas demandas concretas. Dentre elas, pesquisar o tamanho de um 

terreno, próprio para a construção de clube social; determinar o perímetro; realizar cálculos 

da área e encontrar a área máxima, manipulando dados e fatos reais. 

Entende mos que o aluno de hoje, dinâmico e inquieto, pode ficar paralisado diante 

de um ensino de matemática que muitas vezes apresenta-se de forma cansativa.  Quando há 

interação entre o conteúdo matemático e o conhecimento do mundo real, seja na história, 

seja em aplicações contextualizadas, acreditamos haver uma desmistificação do ensino 

matemático, o que contribui com o desenvolvimento do senso crítico, perceptivo e criativo 

do aluno.  

Percebemos durante as aulas que muitos alunos, que mostravam pouco interesse, 

passaram a participar mais das aulas de matemática, fazendo perguntas, procurando 

solucionar questões. Parecia haver mais interesse em buscar interpretar o problema 

proposto, apesar da dificuldade em encontrar o resultado.  
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Constantemente fazíamos perguntas para que os alunos pensassem em uma solução, 

e respondessem verbalmente. Assim, estabeleceu-se um diálogo que fez com que se 

tornassem mais confiantes e estimulados a participar das atividades sugeridas.  

A pesquisa nos levou a entender que a matemática esta relacionada aos 

acontecimentos sociais e às diversas áreas do conhecimento. A nosso ver, isso permitiu 

uma construção significativa do conhecimento. Pensamos, assim, ter contribuído para a 

discussão sobre como formar os alunos do Ensino Médio para atuar na sociedade de forma 

mais racional e criativa, usando a matemática da escola como forma de intervir na 

resolução de problemas do seu entorno social. 
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ANEXOS 

ANEXO I - Folha integrante da obra Tractatus de Latitudinibus Formarum de Nicole 

Oresme, (1323-1382).  

 

Segundo BOYER (1989 apud SÁ; SOUZA; SILVA) seria o resumo de uma obra 

maior do próprio Oresme feito por um discípulo ou por ele mesmo.  O Tractatus de 

Potentiarum et Mensurarum, continha uma extensão da idéia de sua “latitude de formas” 

para três dimensões e até uma implicação para quatro dimensões. A Quarta dimensão 

seria a representação da intensidade de uma forma para cada ponto de um corpo ou 

volume de referência, porém não possuíam ferramentas suficientes para melhores 

conclusões, e essa fraqueza técnica influenciou toda a Idade Média. 

 

 

Folha integrante da obra Tratactus de Latitudinibus formarum (Referência: Traços, Belém, v. 6, n. 

11, p. 81-94, ago, 2003. 
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ANEXO II – Autorização 

Eu _____________________________________ autorizo a divulgação das atividades escolares 
do meu filho ______________________________ na Dissertação de Mestrado da professora 
de Matemática Valdirene Rosa de Souza. 

 

___________________________________________ 
Assinatura do responsável 

22/10/2011 

 

 

ANEXO III – Trabalhos dos alunos 

Noção de função 

 

Protocolos em que os alunos do 1º ano do Ensino Médio, expressaram a noção 

de função de forma intuitiva.  

Noção de função 

 

Registro: Caderno do aluno 
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Noção de função 

 

Registro: Caderno do aluno 

 

Registro: Caderno do aluno 
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Noção de Função 

 

Registro: Caderno do aluno 

 

Noção de função do cotidiano do aluno 

 

 Registro: Caderno do aluno  
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Noção de função 

 

Registro: Caderno do aluno 
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Noção de função 

Registro: Caderno do Aluno 

  



151 
 

Noção de função 

 
Registro: Resolução do aluno 
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ANEXO IV – Trabalhos dos alunos 

Atividade 1 – problema do cabeleireiro 

  
Protocolos em que os alunos do 1º ano do Ensino Médio, expressaram as quantias fixa e 

variável arrecadadas e representaram os dados em tabela e graficamente . 

ATIVIDADE 1  

Representação: Variáveis dependente e independente 

 

Anotações do caderno do aluno 
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Representação: Variáveis dependente e independente 

 

Registro de alunos 

 

 

Representação: Variáveis dependente e independente 

 
Registro: Caderno do aluno 
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ANEXO V – Trabalhos dos alunos 

Atividade 2 – Resolução de função do 1º grau 

 

Representação gráfica de algumas funções do 1º grau, feitas pelos alunos do 1º ano - 

Ensino Médio. 

Anotações feitas pelo grupo A 
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Anotações feitas pelo grupo B 
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Anotações feitas pelo grupo B 
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Anotações feitas pelo grupo C 
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Anotações feitas pelo grupo C 
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ANEXO VI – Trabalhos dos alunos 

Atividade 3 – função custo, receita e lucro do 1º grau 

 

Protocolos em que os alunos do 1º ano do Ensino Médio, expressam as funções custo, 

receita e lucro total e representam graficamente. 

Função Custo – 1º grau 

 

Registro: Caderno do aluno 
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Função Custo total 

 

Registro: Resolução do aluno 
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Função Receita 

Registro: Caderno do aluno 
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Função Receita 

 

Registro: Caderno do aluno 
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Função Receita 

 

Registro: caderno do aluno 
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Função Lucro 

 

Registro: caderno do aluno 
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Função lucro 

 

Registro: Caderno do aluno 
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Figura 1: Funções Custo e Receita 

 

Registro: Caderno do aluno 
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Ponto de nivelamento 

 
Registro: Caderno do aluno 
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Função: Custo, receita e lucro  

Ponto de nivelamento 

 
Registro: caderno do aluno 
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Custo total e receita 
 

 

 
Registro: Caderno do aluno 
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Função: custo, receita e lucro  

Ponto de nivelamento 

 
Registro: Caderno do aluno 
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ANEXO VII – Trabalhos dos alunos 

Atividade 4 – Função de 2º grau 

 

Estas atividades feitas pelos alunos do 1º ano se referem a resoluções de funções receita 

e lucro do 2º grau. 

Anotações do Grupo A – Função receita
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Anotações do Grupo A – Função receita
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Anotações do Grupo B – Função lucro 
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