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RESUMO 

 

GOMES, G.S.S. A Função Afim Através da Resolução de Problemas: Uma 

Intervenção Analisando os Registros de Representação Semiótica. 2017. 140 f. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Campina Grande, 

2017. 

 

Nossa pesquisa surgiu a partir de nossa experiência acadêmica ricamente 

relacionada a programas institucionais que nos permitiu desenvolver ações iniciais 

referentes ao processo de ensino e aprendizagem em Matemática, abordando o conteúdo 

matemático utilizado nesta pesquisa: Função Afim. Objetivamos neste trabalho responder 

a questionamentos e inquietações oriundos da experiência docente atrelado a vida 

acadêmica. Pretendemos notar quais representações da Função Afim os discentes 

apresentam habilidades e dificuldades em converter e tratar as diferentes representações 

da Função Afim, sendo elas: linguagem natural, representação algébrica, representação 

geométrica e representação tabular. Alicerçamos nosso referencial teórico na teoria da 

Resolução de Problemas de Polya e nos Registros de Representação Semiótica de Duval. 

Destacamos a grande dificuldade de representação e compreensão de propriedades e 

estruturas em Matemática, focando nas representações múltiplas envolvendo a Função 

Afim e abordamos os Registros de Representação Semiótica e a referida função 

considerando seus aspectos históricos e suas formas de representação, além da Resolução 

de Problemas como metodologia. Nossa pesquisa de campo foi desenvolvida em uma 

escola pública da rede estadual localizada em João Pessoa na turma de 1º ano do Ensino 

Médio, ao qual o pesquisador atuava na instituição como Diretor Escolar, até meados de 

2016. Inicialmente, foi aplicado um questionário investigativo, realizadas entrevistas com 

professor e alunos envolvidos em nosso estudo de caso e, posteriormente, quatro 

atividades que propuseram problemas abertos referentes ao conteúdo da Função Afim 

objetivando tratá-la em suas diversas representações. Os nossos resultados apontam para 

uma maior habilidade dos alunos em tratar e converter as representações tendo a 

linguagem natural e a representação tabular da Função Afim como representação de 

partida, com relação aos outros tipos de representação (algébrica e geométrica), pela qual, 

através destas mesmas representações, os discentes, em nossas intervenções pedagógicas, 

de acordo com a metodologia utilizada, conseguiam justificar os procedimentos adotados 

por eles na resolução dos problemas propostos em cada tarefa. 

 

Palavras-chave: Função Afim. Registros de Representação Semiótica. Resolução de 

Problemas. Aprendizagem Matemática. Estudo de Caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

GOMES, G.S.S. The Related Through Problem Solving: An Intervention Analysing 

Semiotic Representation Records. 2017. 140 f. Dissertation (Master’s degree) – State 

University of Paraiba – UEPB, Campina Grande, 2017. 

Our research arose from our academic experience richly related to institutional programs 

that allowed us developing initiatives regarding the teaching and learning process in 

Mathematics, addressing the mathematical content used in this study: First- degree 

Function. This paper aims to respond questions and concerns endemic to the teaching 

experience linked to the academic life. We intended to note in which representations of 

the First- degree Function the students have more abilities, and also, which difficulties 

they have regarding converting and treating the different representations of the Related 

Function, such as: natural language, algebraic representation, geometric representation 

and tabular representation. We based our theoretical framework on Polya's Problem 

Solving theory and Duval's Semiotic Representation Registers. We highlighted the great 

difficulty of representation and comprehension of properties and structures in 

Mathematics, focusing on the multiple representations involving the First- degree 

Function and we approached the Registers of Semiotic Representation and the mentioned 

function considering the historical aspects and its forms of representation, besides the 

Problem Solving as methodology. Our field research was developed in a public state high 

school located in João Pessoa, with students of the 1st year, during the time that the 

researcher was acting as School Director until the middle of 2016. Initially, a research 

questionnaire was applied, then the students involved in our case study and the teachers 

were interviewed, and finally, four activities that proposed open problems regarding the 

content of the First- degree Function aiming to treat it in its various representations were 

made. Our results point to a greater ability of the students to treat and to convert 

representations by using the natural language and the tabular representation of the First- 

degree Function as a starting representation, in relation to the other types of representation 

(algebraic and geometric), by which, through these same representations, the students, in 

our pedagogical interventions, according to the methodology used, could justify the 

procedures adopted by them in the problem's resolution proposed in each task. 

 

Key-words: First- degree Function. Records of Semiotic Representation. 

Troubleshooting. Mathematical Learning. Case Study. 
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Introdução 

 

 

Este trabalho surgiu a partir da experiência discente na graduação, onde 

participamos do PIBID1 e PROLICEN2 com estudos referentes ao conteúdo de Função 

Afim. Além disso, a vivência como docente no ensino básico mostrou a complexidade do 

ensino da Função Afim, assim como a grande dificuldade de aprendizagem, além de ser 

um conteúdo de extrema importância para os anos vindouros do ensino básico ou 

superior. Notamos a grande dificuldade nos alunos em compreender o verdadeiro 

conceito de função, onde se faz necessária certa habilidade com a abstração em 

Matemática, pois este conteúdo é representado em diversos campos, como a Álgebra e a 

Geometria, por exemplo. Além disso, diversos outros conceitos matemáticos são 

necessários para a real aprendizagem do conceito de função, assuntos como crescimento 

e decrescimento, coeficiente, incógnita (variável), representação gráfica, plano 

cartesiano, pontos e suas coordenadas, entre outros. 

 Muitos alunos acreditam que a Matemática, por ser considerada uma ciência 

exata, que trabalhará apenas com conceitos de cálculo e números, não envolve situações 

cotidianas. As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais dizem que: 

A distinção entre modelo e realidade, entre interpretação e fenômeno, o 

domínio dos conceitos de interação e de função, (...), não são 
prerrogativas desta ou daquela ciência, são instrumentos gerais, 

desenvolvidos em todo o aprendizado científico, que promovem, como 

atributo da cidadania, a competência geral de investigação e 
compreensão. (BRASIL, Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais, MEC-SEMTEC, 2002) 

 

 Os PCN, no que envolve as Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 

citam como competências e habilidades a serem desenvolvidas em Matemática: 

Ler, interpretar e utilizar representações Matemáticas (tabelas, gráficos, 

expressões etc); transcrever mensagens Matemáticas da linguagem 

corrente para linguagem simbólica (equações, gráficos, diagramas, 
fórmulas, tabelas etc.) e vice-versa; utilizar adequadamente os recursos 

tecnológicos como instrumentos de produção e de comunicação; 

desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e 
intervenção no real; aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em 

                                                             
1 Programa de Incentivo com Bolsa de Iniciação à Docência 
2 Programa das Licenciaturas  
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situações reais, em especial em outras áreas do conhecimento. 

(BRASIL, MEC / SEMT, 2006, p. 46) 
 

 Além disso, os próprios PCN relevam a importância da utilização da Matemática 

em situações possivelmente encontradas no cotidiano, visando à formação de uma cultura 

ainda mais ampla e a compreensão dos problemas sociais da atualidade por parte dos 

alunos. Isto fica claro quando citam: 

O critério central é o da contextualização e da interdisciplinaridade, ou 
seja, é o potencial de um tema permitir conexões entre diversos 

conceitos matemáticos e entre diferentes formas de pensamento 

matemático, ou, ainda, a relevância cultural do tema, tanto no que diz 
respeito às suas aplicações dentro ou fora da Matemática, como à sua 

importância histórica no desenvolvimento da própria ciência. 

(BRASIL, MEC / SEMT, 2006, p. 43) 
 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de 
criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de 

várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender 

um fenômeno sob diferentes pontos de vista. Em suma, a 
interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer 

a um saber útil e utilizável para responder às questões e aos problemas 
sociais contemporâneos. (BRASIL, MEC / SEMT, 2000, p. 21) 

 

 Tais ideias tornam-se bem claras quando são expressos os objetivos centrais da 

Matemática para o ensino básico descritos nos PCN.  Além disso, ainda segundo os PCN, 

os conteúdos matemáticos possuem uma relação direta com o desenvolvimento de 

habilidades no que dizem respeito à resolução de problemas. Tratando de um modo mais 

específico da resolução de problemas, ela pode ser considerada como uma metodologia 

de ensino que pode aproximar o conhecimento dos alunos de sua vida real, pois pode 

proporcionar o desenvolvimento do pensamento lógico e a utilização de diferentes 

estratégias. Portanto, a aprendizagem torna-se significante quando a resolução de 

problemas aproxima o aluno da realidade. Daí a importância de explorá-la com frequência 

no cotidiano escolar. 

O National Council of Teachers os Mathematics, em 1980, dedicou sua publicação 

anual focando na resolução de problemas. Tudo isto foram consequências do trabalho 

desenvolvido por Polya, um dos primeiros autores a apresentar suas concepções acerca 

do assunto. Muito tempo depois surgem no Brasil os PCN (nos anos 90 do Século XX) 

expondo ideias a respeito da importância da resolução de problemas para o ensino e 

aprendizagem em Matemática. Dante (2009, p.9) afirma que: 
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Desde 1980, os educadores matemáticos têm estudado a formulação e 

a resolução de problemas devido à sua grande importância na 
aprendizagem e no ensino de Matemática. Quando se trata do ensino 

fundamental, alguns especialistas chegam a considerar a formulação e 

a resolução de problemas como a principal razão de se aprender e 
ensinar Matemática, porque é por meio dela que se inicia o aluno no 

modo de pensar matemático e nas aplicações dessas disciplinas no nível 
elementar. 

 

Mas, os PCN descrevem que estes “não têm desempenhado seu verdadeiro papel 

no ensino, pois, na melhor das hipóteses, são utilizados apenas como forma de aplicação 

de conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos”.  

 Como temos a pretensão de abordar os diferentes registros de representação da 

Função Afim em nossa pesquisa, optamos por trabalhar com problemas abertos que, de 

acordo com Medeiros (2001), são situações oportunizadas aos alunos e que não possuem 

relação com algum conceito e que permita com que o aluno possa evoluir ao ponto de que 

o conhecimento que quer que aprendam seja o único meio eficaz de superar o obstáculo 

apresentado no referido problema.  

 Muita dificuldade há no que se trata da representação e compreensão dos 

conceitos, propriedades e estruturas na Matemática. Colombro, Flores e Moretti (2008) 

apontam uma tendência à teoria de registros de representação semiótica de Duval nas 

pesquisas desenvolvidas no Brasil no que se trata das dificuldades de aprendizagem, 

sendo esta uma excelente alternativa de referencial teórico para nossa pesquisa. 

Para Duval (2003), um registro de representação semiótica é um sistema de signos 

que tem três funções como objetivo: a comunicação, a informação e a objetivação, 

apresentando dois aspectos: sua forma e seu conteúdo. Notamos que, uma das 

dificuldades que se mostra nos alunos é a de fazer a associação entre a representação 

algébrica e geométrica da função afim, por exemplo. Esta teoria nos ajudará a entender a 

complexidade do processo de ensino e aprendizagem do conceito de função, indicando 

que pode haver maior êxito neste processo se o professor levar em conta as dificuldades 

apresentadas neste.  

 Sendo assim, nossa proposta de pesquisa preconiza um projeto que interage entre 

o referencial teórico de aprendizagem dos registros de representação semiótica de Duval, 

a resolução de problemas como metodologia e os problemas abertos através de um estudo 

de caso. Nossa pesquisa foi desenvolvida com alunos do 1º ano do Ensino Médio em uma 

escola pública estadual da cidade de João Pessoa – PB, onde temos a pretensão de 

responder a seguinte pergunta norteadora: Quais são as representações semióticas da 
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Função Afim em que os discentes possuem habilidade em convertê-las e tratá-las 

identificadas através da proposição de problemas abertos considerando a resolução de 

problemas como metodologia e que dificuldades apresentam? 

 Observando o processo de ensino e aprendizagem em Matemática e os temas 

tratados, temos como objetivos: 

 

Geral: 

 

 Identificar as habilidades e dificuldades referentes à conversão e tratamento entre 

as múltiplas representações da Função Afim fazendo uso da Resolução de 

Problemas como metodologia. 

 

Específicos: 

 

 Propor problemas abertos que possibilitem o tratamento e a conversão entre as 

distintas representações da Função Afim; 

 Notar as habilidades e dificuldades reveladas entre as múltiplas representações no 

processo de tratamento ou conversão; 

 Investigar como os alunos fazem a conversão e o tratamento entre as 

representações da Função Afim; 

 Verificar quais a representações semióticas mais e menos consideradas pelos 

alunos e a conversão entre, no mínimo, dois tipos de registros que obteve maior 

aproveitamento na resolução dos problemas propostos; 

 Identificar a real compreensão dos alunos e do professor sobre o que são 

problemas matemáticos e o uso da resolução de problemas como metodologia. 

 

Em nosso trabalho, tentamos explorar as múltiplas representações da Função Afim, 

propondo aos alunos problemas abertos que os fizessem converter registros, fazendo 

passagem entre a linguagem natural, a forma algébrica, geométrica e tabular da Função 

Afim. Em nossa dissertação, referenciaremos os Registros de Representação Semiótica, 

a Função Afim, a resolução de problemas e os problemas abertos em Matemática, além 

de tópicos inerentes a nossa pesquisa, como a metodologia utilizada durante nossos 

estudos, resultados prévios, dentre outros. 
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CAPÍTULO 1 

 

OS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA E A FUNÇÃO AFIM 

 

 Neste capítulo abordaremos a Função Afim notando seus aspectos históricos, a 

evolução de seu conceito e sua aprendizagem. Além disso, falaremos um pouco sobre os 

registros de representação semiótica, referencial teórico de aprendizagem de nossa 

pesquisa. 

 

1.1. A FUNÇÃO AFIM: ASPECTOS HISTÓRICOS E AS FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO 

 

 O conceito de função, de modo geral, se desenvolveu associado aos problemas 

que os matemáticos tentaram resolver ao longo do tempo, principalmente a partir do 

século XVI, proporcionando grandes contribuições para diversas áreas da ciência, além 

de acarretar diversas ramificações na Matemática. Nesta época surgiu uma definição 

inicial de função, contribuindo para a evolução da Matemática. A partir dos séculos XVI 

e XVII, surgiu a linguagem algébrica das funções, além de várias descobertas na Física e 

na Matemática, impulsionando a Álgebra e a Geometria, contribuindo para o 

desenvolvimento do cálculo diferencial e integral. 

 Viète (1540-1603) introduziu o uso de vogais e consoantes para representar 

incógnitas e constantes, segundo Eves (1995). Galileu Galilei (1564-1642) tinha o 

interesse de entender como os processos naturais ocorriam, tentando descrever as 

mudanças da natureza. Estudando o movimento de um corpo em queda livre, ele 

estabeleceu uma relação entre variáveis, já utilizando a ideia intuitiva de função, mesmo 

não utilizando explicitamente esta nomenclatura. As contribuições que surgiram no 

século XVI foram de grande importância para o surgimento do conceito de função, mas 

ela só se tornará objeto de estudo em Matemática a partir do século XVII. 

 No século XVII, os dois grandes responsáveis pelo surgimento da função como 

conceito foram Descartes (1596-1650) e Fermat (1601-1665), que desenvolveram as 

bases teóricas da geometria analítica, fazendo uma dependência funcional entre variáveis. 

A partir deles caracterizou-se uma grande revolução no desenvolvimento da Matemática, 

pois segundo Palaro (2008), “a utilização de expressões analíticas e as operações que as 

produzem a partir de regras específicas, conferem ao estudo das funções um caráter de 
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verdadeiro cálculo.” Foi Descartes que utilizou, em 1637, as primeiras letras do alfabeto 

para representar as constantes e as últimas para incógnitas. 

 Newton (1642-1727) utilizou os termos “relatia quantias” e “genita” pela primeira 

vez, que relacionavam variável independente e as operações aritméticas fundamentais. 

Leibniz (1646-1716) uso o termo função para fins geométricos, associando variáveis 

geométricas a curvas. Iniciou também o uso dos termos: constante, variável e parâmetro. 

Os irmãos Bernoulli, Jacques e Jean, também tiveram influência no desenvolvimento do 

conceito de função. No século XVIII foi que as funções matemáticas se consolidaram 

como teoria. Euler (1707-1783), que foi aluno de Bernoulli, tomou função como uma 

equação ou fórmula que envolvem variáveis e constantes. Ele foi quem introduziu a 

notação f(x). Euler teve grande participação em diversos ramos da Matemática, em nível 

elementar e avançado, onde Boyer (2003) diz que nenhum outro foi tão responsável pela 

forma da Matemática de nível universitário de hoje quanto Euler, o construtor de notação 

mais bem sucedido de todos os tempos. 

 D’Alembert (1717-1783), Lagrange (1736-1813) e Fourier (1768-1830) também 

deram suas contribuições para o desenvolvimento do conceito de função, em seus 

respectivos campos de pesquisa. Durante todo o século XIX, foram formalizados 

diferentes ramos da Matemática, utilizando a Teoria de Conjuntos nesta formalização, 

relacionando conjuntos. Dirichlet (1805-1859) deu a seguinte definição ampla de função: 

“se uma variável y está relacionada com uma variável x de tal modo que, sempre que é 

dado um valor numérico a x, existe uma regra segundo a qual um valor único de y fica 

determinado, então se diz que y é função da variável independente x.” Boyer (2003). 

Weierstrass (1815-1897) também deu suas contribuições através de sua teoria das funções 

complexas através de séries de potências. A Teoria dos Conjuntos, originada por Cantor 

(1845-1918), ampliou o conceito de função que permitiu analisar relações entre dois 

conjuntos de elementos quaisquer, podendo ser números ou não. Já no século XX, a 

associação francesa denominada Bourbaki elaborou a seguinte definição de função: 

Sejam E e F dois conjuntos, distintos ou não. Uma relação entre uma 

variável x de E e uma variável y de F chama-se relação funcional em y, 

ou relação funcional de E em F, se, qualquer que seja x 𝜖 E, existe um 

elemento y de F, e somente um, que esteja na relação considerada com 

x. Dá-se o nome de função à operação que associa a todo elemento x 𝜖 

E o elemento y 𝜖 F que se encontra na relação dada com x; diz-se que y 

é o valor da função para o elemento x, e que a função está determinada 
pela relação funcional considerada. Duas relações funcionais 

equivalentes determinam a mesma função. (BOURBAKI, 1939 apud 

MENDES, 1994, p. 53-54) 
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 Em resumo, a ideia geométrica de função caracterizada por muito tempo passou a 

ter enfoque algébrico a partir do século XVII, mesmo não sendo descartado o caráter 

geométrico. Por fim, nota-se algumas definições mais próximas das atuais nas palavras 

de Dirichlet e Cantor, onde o último ampliou a renomada Teoria dos Conjuntos. Portanto, 

notamos ai diversas definições para o conceito de função. Na definição dada a seguir, 

apresentada por Lima et al (2005), podemos notar pouca diferença daquela apresentada 

pelo grupo Bourbaki (1939). 

Dados os conjuntos X, Y, uma função f:X →Y (lê-se “uma função de 
X em Y”) é uma regra (ou conjunto de instruções) que diz como 

associar a cada elemento x X um único elemento y = f(x) Y. O 

conjunto X chama-se domínio e Y é o contra-domínio da função f. Para 
cada x X, o elemento f(x) Y chama-se a imagem de x pela função 

f, ou o valor assumido pela função f no ponto x X. Escreve-se 

x→f(x) para indicar que f transforma (ou leva) x em f(x). 

 

 Caraça (1951) define função e sua representação analítica. 

Sejam x e y duas variáveis representativas de conjuntos numéricos; diz-
se que y é função de x e escreve-se y = f(x) se entre duas variáveis existe 

uma correspondência unívoca no sentido x → y. A x chama-se variável 

independente, a y variável dependente. (p. 129) 
 

O conceito de função não se confunde com o de expressão analítica; 

esta é apenas um modo de estabelecer a correspondência entre duas 
variáveis. (p. 131) 

 

 Além disso, o mesmo autor define o ponto de vista geométrico da função, além 

de algumas considerações. 

... o conceito de função permite estabelecer uma correspondência entre 
as leis matemáticas e as leis geométricas, entre expressões analíticas e 

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

mesma propriedade). ... a expressão analítica, ou, melhor, a igualdade 
y=expressão analítica chama-se equação do lugar que lhe corresponde. 

(p. 139) 

 
... o próprio conceito de função, instrumento de estudo das 

correspondências, que vai agora servir de elemento definidor dessa 

nova correspondência, de motivo de unificação dos dois campos 

(analítico e geométrico). (p. 139) 
 

 Daí, podemos notar que a função também atua como elo entre os campos algébrico 

e geométrico. Portanto, podemos expressar uma função tanto na forma algébrica quanto 

geométrica, onde se faz necessário o conhecimento desses dois campos, dificultando a 

aprendizagem deste conteúdo, onde um dos grandes fatores de dificuldade da 

aprendizagem do conceito de função é a necessidade do conhecimento real destas duas 

áreas da Matemática. 
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 Estabelecer relações entre as diversas formas de representar uma função não é 

uma tarefa simples. A compreensão de um conteúdo matemático tem como condição o 

reconhecimento de vários registros de representação e a articulação entre eles envolvendo 

um mesmo objeto matemático.  Em nosso trabalho, damos ênfase as articulações entre as 

representações da função afim notando as dificuldades/facilidades deste processo. 

Quando interrogados sobre o conceito de função, alguns alunos não conseguem notar a 

função em suas diferentes representações (linguagem natural, tabular, geométrica, 

algébrica), confundindo o objeto com sua representação. Segundo Pelho (2003), os alunos 

demonstram que a função era apenas o gráfico, onde a tabela e a expressão algébrica 

seriam apenas ferramentas necessárias para construí-la. 

 No que se trata sobre as dificuldades dos alunos na Matemática em geral, podemos 

notar a grande variedade de pesquisas nessa área referente ao ensino e a aprendizagem de 

noções matemáticas específicas. Há esforços realizados para transpor a didática em si 

como sistema autônomo para que se possa entender como é feita a articulação dos 

interesses dos alunos, suas representações, suas experiências e lógicas utilizadas na 

produção do conhecimento matemático e quais as dificuldades geradas neste processo. 

De acordo com Santos (2009), há algumas dificuldades inerentes a aprendizagem em 

Matemática, como ele diz quando afirma que: 

“as ideias socialmente veiculadas sobre a Matemática interferem na 

predisposição que os alunos têm para aprender Matemática na escola; 

além do quê, a própria escola contribui para a difusão de idéias e valores 

que fazem conflituosa e, em muitos casos, negativa a experiência 

escolar dos alunos com a Matemática.” 

 

 O ensino da Matemática e suas problemáticas não deixam de ser problemas 

públicos setoriais que se faz necessária uma intervenção de políticas públicas que 

contribuíam para a melhor qualificação deste ensino. Assim, Santos (2009, p. ) cita que: 

“As práticas de pesquisa educacional e, em particular, a prática de 

pesquisa em Educação Matemática não se separam de propósitos de 

políticas sociais voltadas para a promoção de bem-estar, de inclusão, de 

melhoria da qualidade de vida, de ampliação e equalização de direitos, 

etc. Dessa perspectiva, os resultados das pesquisas educacionais são 

bens públicos que podem informar e nutrir a política, assim como certas 

políticas, sobretudo as voltadas para o desenvolvimento da ciência, 

podem e devem impactar positivamente a pesquisa educacional.” 

 

 Daí a necessidade de compreender e explicar a relação e as dificuldades dos alunos 

com a Matemática como produto de dinâmica que se estabelece entre aluno, professor e 

conhecimento matemático na sala de aula, em estreita relação com o mundo exterior e ela 
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e que nela se manifesta. Assim, Santos (2009) constatou que, no que se diz respeito a 

reconhecer uma positividade inerente a Matemática e ao seu ensino, os professores e os 

alunos possuem dificuldades na área que só foram aumentando mediante seu período de 

escolarização, considerando assim o fracasso deles na Matemática. 

 Várias pesquisas abordam as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem 

de funções especificamente, apontando dificuldades nos discentes em relacionar 

diferentes representações de funções, por exemplo, como podemos ver em Lima (2015), 

Maria (2009) e Souza (2013). Mas, não apenas isto contribui para a má compreensão do 

conceito de função em Matemática. Diversos outros fatores também comprometem a 

aprendizagem deste conceito. Muitos alunos confundem função com equação, pensam 

que a definição de uma equação é apenas uma fórmula para realização de cálculos, além 

de não conseguirem transpor facilmente entre as diferentes formas de representação da 

função afim. Oliveira (1997) detectou que as mudanças de registros de representação mais 

utilizadas são da expressão algébrica para a tabela e da tabela para o gráfico, sendo estas 

as que mais aparecem nos livros didáticos, segundo a própria aponta na citação a seguir. 

O fato de muitos Livros Didáticos apresentarem primeiro as funções na 
sua forma algébrica e depois o seu gráfico, sem fazer o caminho 

inverso, constitui um obstáculo didático para a resolução de problemas 

que partem da situação inversa, ou seja, do quadro geométrico para o 
algébrico. Além disso, o aluno não percebe a necessidade de se 

trabalhar no quadro geométrico. A passagem de um quadro para outro 

é feita sem nenhuma explicação ou sem nenhuma necessidade aparente. 
(p. 33-34) 

 

 Alguns destes fatores podem ser oriundos do ensino de equações no ensino 

fundamental, onde os alunos a entendem como uma sequência de cálculos para se obter 

números que substituirão as letras de modo que aquela igualdade seja satisfeita, sem haver 

interpretação algébrica e discussão dos resultados obtidos. Moura e Souza (2004) 

expressam isto claramente na citação abaixo. 

... apesar de o currículo da maioria das escolas serem “recheados” de 
conteúdos algébricos, os alunos mostram que não aprendem. Quando 

aprendem a manipular os símbolos algébricos consideram a álgebra 

enquanto parte da Matemática que substitui o número pela letra, ou 
ainda, a defini-la como sinônimo de equação, cuja redução pode 

obstruir a compreensão do conceito de variável e do conceito de função. 

(p. 4) 

 

 Quando se trata da introdução de variáveis apresentadas através da teoria de 

conjuntos e funções o quadro se agrava, pois muitas vezes os alunos não conseguem 

diferenciar variável de incógnita. Representar valores através de letras foi um processo 
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que evoluiu pelo tempo, como apontamos inicialmente. Mesmo sendo necessária, a 

representação algébrica possui uma abstração de difícil compreensão. Segundo Rodrigues 

(2008), compreender o conceito de variável é sinônimo a capacidade de relacionar seus 

diferentes aspectos e passar entre suas diferentes representações de forma flexível. O 

quadro abaixo, traduzido por Rodrigues (2008) e elaborado por Reyes, Trigueros e Ursini 

(1996), apresenta os aspectos da decomposição do conceito de variável, objetivando 

favorecer a análise de dados que envolvem a compreensão deste conceito por alunos e 

professores. 

 

Tabela 1: Decompondo o conceito de variável 

 

 

 Portanto, baseando-se nas informações apresentadas no quadro acima, no intuito 

de entender uma variável como incógnita, faz-se necessária a interpretação do símbolo 

que representa tal variável como um valor específico, podendo encontrá-lo através de 

operações e manipulações algébricas e aritméticas. Isto implica na capacidade de 

reconhecer padrões em sequências numéricas ou no fato de deduzir regras gerais que 

descrevem problemas. Além disso, para compreender variáveis em uma relação 

funcional, se deve reconhecer nos problemas a relação entre variáveis envolvidas e a 
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variação conjunta com dependência entre elas, independente da representação dada, seja 

ela algébrica, verbal, tabular ou gráfica. 

 

1.2. REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA 

 

 Representar é um sistema essencial na aprendizagem Matemática, pois contribui 

para o desenvolvimento do conhecimento. Um modo adequado para explicar a aquisição 

de conhecimentos matemáticos deve ser centrado no cognitivismo da compreensão, 

considerando diferentes registros. Duval (apud. Damm 1999) elenca três aproximações 

da noção de representação: 

 As representações como representação subjetiva e mental, tendo como método de 

estudo o de conversão, em que o erro é significativo; 

 As representações internas ou computacionais, forma na qual uma informação 

pode ser descrita em um sistema de tratamento automático; 

 As representações semióticas, relativas a um sistema particular de signos, 

linguagem natural, linguagem formal, externo e consciente do sujeito, 

dependendo da forma (mutável) do representante e o conteúdo (imutável) do 

representado. 

Tais representações não são distintas, mas podem atuar em funções diferentes. As 

representações mentais são objetivas, já as computacionais atuam no tratamento, 

enquanto as semióticas realizam de forma indissociável a objetivação e o tratamento. É 

através das representações semióticas que se torna possível efetuar ações essenciais no 

cognitivismo do pensamento humano. Na Matemática, as atividades são caracterizadas 

pela dependência das representações, onde possuem um papel fundamental, pois a 

maioria dos objetos matemáticos não são acessíveis apenas pela percepção, e sim através 

de uma representação do mesmo. Um objeto matemático pode ter diferentes 

representações, dependendo da necessidade de seu uso. Por exemplo, podemos 

representar uma fração de diversas maneiras, como expresso na tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Representações de frações 

Representação 

Fracionária 

Representação 

Geométrica 

Representação 

Decimal 

Representação 

Percentual 

Linguagem 

Natural 

1

2
 

 

0,5 50% A metade de uma 

laranja 
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1

4
 

 

0,25 25% Um quarto de um 

chocolate 

1

10
 

 

0,1 10% Um décimo de 

segundo 

 

Sendo assim, Duval (2003) divide a diversidade de representações em quatro 

grupos: a língua natural, a linguagem algébrica e formal, a linguagem geométrica e a 

gráfica. Além disso, Duval elenca quatro funções que as representações podem exercer: 

 Função de comunicação: transmissão de mensagem; 

 Função de tratamento: transforma uma representação em outra; 

 Função de objetivação: permite tomar consciência daquilo que não havia 

feito até então; 

 Função de identificação: permite encontrar (ou reencontrar) uma 

informação dentre outras. 

A existência do interesse em conhecer as representações não é apenas pela 

possível compreensão do pensamento cognitivo na aprendizagem Matemática, mas 

também pelas funções que elas podem representar para compreender o processo 

investigativo na pesquisa. Em uma linguagem mais simples, podemos dizer que, de modo 

geral, a Matemática trabalha com objetos abstratos, necessitando a compreensão de 

conceitos, propriedades, procedimentos, estruturas e relações para que se haja uma 

compreensão do uso de uma representação. Hoje, cada vez mais se leva em conta o papel 

das representações semióticas no ensino e aprendizagem em Matemática. Mais uma vez 

destacamos que, Colombo, Flores e Moretti (2008) apontam uma tendência ao uso da 

teoria de Duval no tratamento das dificuldades de aprendizagem Matemática, como fica 

claro na citação a seguir. 

Os dados coletados permitem dizer que as pesquisas estão articuladas 
em torno das principais dificuldades apresentadas por alunos – sejam 

estes do Ensino Fundamental, Médio ou Superior – que, ao utilizarem 

a noção de registros de representação semiótica, buscam possíveis 
soluções para minimizar tais dificuldades. (p. 19). 

 

 Ressaltamos ainda que, segundo Duval (2003), existe uma variedade de registros 

de representação de um mesmo objeto, e que para compreender a Matemática, é 

necessária a articulação entre estes diferentes registros. Duval ainda indica o cuidado 

necessário ao se trabalhar com as representações na aprendizagem. De acordo com 
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Moretti (2012), a não coordenação das representações não impede a compreensão, mas a 

compreensão sendo limitada no contexto semiótico de apenas um registro não irá 

favorecer em aprendizagens posteriores. Portanto, em Matemática, se faz necessário 

considerar as diferentes representações de um mesmo objeto, evitando confusão entre o 

objeto em si e sua representação, levando em conta a conversão entre estas 

representações, pois isto provoca a atividade cognitiva do pensamento. 

 Ao desejar pesquisar sobre a articulação feita pelos alunos entre as diferentes 

formas de registros para a compreensão da função afim com o uso de problemas, também 

estaremos trabalhando formas de elaborá-los, resolvê-los e representá-los 

matematicamente, proporcionando o desenvolvimento do pensamento matemático. Salin 

(2014) apresenta algumas considerações sobre cada tipo de registro de representação, 

conforme apresentado a seguir. 

 Língua Natural – textos escritos em língua portuguesa com regras convencionais 

de comunicação que permitem encontrar as informações ou dados para resolver o 

problema; 

 Geométrico (figura) – quando temos figuras geométricas com regras de 

tratamento que levam à identificação dos elementos pertinentes de uma figura; 

 Geométrico (gráfico) – quando temos gráficos com regras de tratamento que 

permitem a identificação dos intervalos onde a função cresce/decresce e 

antecipação do resultado; 

 Algébrico – quando temos a escrita algébrica com suas regras de tratamento que 

levam a resolução do problema. 

Segundo Duval (2003), para haver a compreensão em Matemática se faz 

necessário a utilização de pelo menos dois registros de representação. Analisando a 

cognição na compreensão Matemática, ele nota dois tipos de transformações presentes ao 

se trabalhar com sistemas de representação, que é o tratamento de uma representação e a 

conversão entre as representações. Ele afirma que: 

 Quanto ao tratamento de uma representação – é a transformação de uma 

representação em outra, dentro de um mesmo registro; ou seja, é uma 

transformação interna a um registro. Por exemplo: efetuar cálculos ficando 

estritamente no mesmo sistema de representação dos números; resolver uma 

equação ou sistema de equações; ou acrescentar novos elementos geométricos 

em uma figura, quando se quer avançar na demonstração de uma propriedade; 
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 Quanto à conversão entre representações – é a transformação de uma 

representação que implica na mudança de registro; ou seja, é uma 

transformação que é exterior ao registro de partida. 

Duval (2003) quer dizer que representações distintas não expressam o mesmo 

conteúdo do objeto, dizendo que as duas representações envolvidas possuirão conteúdos 

diferentes. Na figura abaixo temos duas representações diferentes de um mesmo objeto, 

cada uma com um conteúdo diferente. 

 

Figura 1: Registro algébrico e geométrico da função f(x) = x + 1 

 
 

É na passagem entre os registros que se observa a importância das formas de 

representação. Nesta mudança de registro podemos descobrir diferentes aspectos de um 

mesmo objeto. Duval (2004) destaca que cada representação deve ser tratada com sua 

devida importância, visto que nenhuma é suficiente para desgastar todas as informações 

de certo objeto. Cada forma de representação não se diferencia apenas por sua natureza, 

mas também pelo sistema de regras que permitem diversas associações. Portanto, não se 

tem apenas a possibilidade de utilizar tratamentos equivalentes, mas também a 

oportunidade de ir além dos limites apresentados em cada registro de modo particular. 

A conversão de registros é um fenômeno denominado por Duval (2003) de 

congruência semântica. A partir desta conceituação ele caracteriza a transparência 

existente entre as representações envolvendo um mesmo objeto matemático. Quando um 

registro final é transparecido no registro inicial e a transposição entre eles assemelha-se 

a uma simples codificação, diz que há congruência, ou seja, pode se ver facilmente no 

registro inicial e final o mesmo objeto matemático. Se não há essa facilidade no “ver” 

entre o registro inicial e final, diz-se que ocorre o fenômeno de não congruência, ou seja, 



30 
 

 
 

é quando há algum conflito na conversão entre os registros. Um exemplo prático da 

congruência ou não congruência está no fato da conversão de registros de uma Função 

Afim. Por exemplo, o aluno possui dificuldade na conversão do gráfico da função 

apresentado no plano cartesiano para o registro algébrico, ou vice-versa, onde a maior 

dificuldade sempre está na conversão da geometria para a álgebra. A conversão de uma 

função afim na forma geométrica (gráfico) para a forma tabular (numérica), por exemplo, 

é não congruente, pois o aluno não faz a ligação necessária entre o gráfico a uma possível 

expressão algébrica que representasse a função tratada. 

Duval destaca que, é na passagem entre registros que se observa a importância das 

formas de representação, pois mudar de registro não se resume apenas a alterar a forma 

de tratamento, mas em explicar as diferentes propriedades e características de um mesmo 

objeto matemático. Mas aí poderíamos parar e pensar: tais registros são utilizados da 

mesma forma na Matemática e em outras ciências? Duval (2003) destaca que a atividade 

cognitiva que se requer ao estudar Matemática é diferente dos necessários em outros 

domínios do conhecimento. Este diferencial pode ser notado em duas características: na 

dependência do tratamento matemático com relação aos sistemas de representação, 

notando que os objetos matemáticos não são perceptíveis e/ou observáveis através de 

algum instrumento auxiliar, e na diversidade de representações semióticas existentes na 

Matemática, além da exigência cognitiva apresentada nas conversões. No que se refere 

aos alunos, Duval (2011) diz que: “[...] os alunos ficam sem argumento se as conversões 

a realizar não são congruentes e se os tratamentos a efetuar não são uma aplicação 

automática de algoritmos de cálculo”. 

Segundo Duval (2003), necessitamos entender a complexidade cognitiva do 

ensino de Matemática não considerando apenas os erros dos alunos, mas também 

entendendo os processos cognitivos concorrentes para a compreensão dos processos 

matemáticos a eles propostos. Duval (2011) diz que: 

Para ver e para ensinar a Matemática de outra forma é preciso, ao 

contrário, ter consciência dos processos cognitivos específicos que 

requer o pensamento matemático e desenvolvê-los com os alunos, 
mesmo que, fazendo isso, os professores tenham a impressão de não 

mais fazer Matemática. (p. 9). 

 

 Além disso, faz-se necessário levar em consideração que o motivo pela existência 

de bloqueios de compreensão que há em muitos alunos pode estar nos conceitos 

matemáticos, muitas vezes, pela abstração, mas também podem ser originados nas 
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complexidades epistemológicas, que podem ser esclarecidas através da história da 

Matemática, no contexto de descobertas e avanços. 

 

“[...] os problemas específicos de compreensão que os alunos enfrentam 
na aprendizagem de Matemática têm sua origem na situação 

epistemológica particular do conhecimento matemático, e não somente 

nas questões de organização pedagógica das atividades.” (p. 9) 
 

 Podemos notar que o próprio desenvolvimento da Matemática dependeu de 

sistemas de representação semiótica. Estes sistemas são de tão importância que poderia 

ser complexo o desenvolvimento desta ciência sem o sistema posicional de numeração, 

por exemplo, além de diversos outros sistemas de representação amplamente 

significativos na Matemática. No que se trata do estudo da Função Afim, temos 

naturalmente dois sistemas semióticos, o de natureza algébrica e o outro de natureza 

geométrica. Ao abordarmos problemas em contexto geométrico, por exemplo, também 

poderemos utilizar o registro discursivo expresso através da linguagem natural, assim 

como o registro geométrico expresso através de figuras. Sendo assim, tratamos de itens 

teóricos que nos ajudam a compreender e analisar as dificuldades/facilidades que se 

apresentam em nossos alunos no estudo da Função Afim. A partir da teoria de Duval, 

podemos notar a complexidade da atividade em Matemática no contexto cognitivo. No 

capítulo seguinte trataremos sobre a resolução de problemas e os problemas abertos, que 

também são de grande relevância no contexto de nossa pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E OS PROBLEMAS ABERTOS EM SALA 

DE AULA 

 

Neste capítulo, debatemos a resolução de problemas no cotidiano em sala de aula na 

perspectiva dos problemas abertos em Matemática, observando a importância de ambos 

na produção do conhecimento matemático envolvendo o tema escolhido: A Função Afim. 

 

2.1.  A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO COTIDIANO ESCOLAR 

 

Em nossa abordagem teórica, nos norteamos na aprendizagem da Matemática 

através da resolução de problemas, mais especificamente de problemas abertos. Tal 

metodologia é de fundamental importância para o desenvolvimento da Matemática. A 

partir da prática docente, pude identificar que a função do problema nas aulas de 

Matemática não está adequada. Tal atividade não apresenta uma problemática eficiente 

para que o aluno possa se deparar com ações complexas de resolução que caracterizem 

um problema de fato. Em muitas situações, a partir de simples operações realizadas 

usando números apresentados no enunciado, o estudante consegue obter a resposta correta 

do problema dado. Quando se resolve um problema, o aluno deve ter uma coleção de 

expectativas que o professor deseja obter como resposta. Nota-se que nas escolas 

normalmente o ensino de Matemática se resume a ensinar um conceito, procedimento ou 

técnica e depois apresentar exercícios de fixação e algumas vezes um problema no qual 

os alunos devem utilizar o que lhes foi ensinado, para verificar se aprenderam. Ainda de 

acordo com os PCN (BRASIL, 1998, p.40), “para a grande maioria dos alunos, resolver 

um problema significa fazer cálculos com os números do enunciado ou aplicar algo que 

aprenderam nas aulas”. 

Como grande precursor da Resolução de Problemas, Polya (1995, p.3-4) aponta 

diferentes estratégias e etapas a serem seguidas para que se obtenha êxito nesta 

metodologia, como descreve: 

[...] Primeiro, temos de compreender o problema, temos de perceber 

claramente o que é necessário. Segundo, temos de ver como os diversos 
itens estão interrelacionados, como a incógnita está ligada aos dados , 

para termos a ideia da resolução, para estabelecermos um plano. 

Terceiro, executamos o nosso plano. Quarto, fazemos um retrospecto 
da resolução completa, revendo-a e discutindo-a. 
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Segundo Pozo (1998, p.9), ensinar a resolução de problemas pode dotar os alunos 

“da capacidade de aprender a aprender, no sentido de habituá-los a encontrar por si 

mesmos, respostas às perguntas que os inquietam ou que precisam responder”, sendo um 

aspecto fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. 

No cotidiano de sala de aula, o professor encontra várias dificuldades em ensinar 

resolução de problemas, pois, diferente dos demais, este conteúdo vai além de uma mera 

repetição de exemplos desenvolvidos na lousa. Os PCN (1998, p. 41) dizem que “Um 

problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma sequência de 

ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução não está disponível de 

início, mas é possível construí-la”. Para os PCN (BRASIL, 2002), a resolução de 

problemas é fundamental para o ensino de Matemática, pois quando o estudante está 

engajado ativamente no enfrentamento de desafio, ele desenvolve pensamento, onde esta 

competência não é desenvolvida quando propomos apenas exercícios de aplicação dos 

conceitos e técnicas Matemáticas, pois neste caso, o aluno busca da memória um exercício 

semelhante e o desenvolve de acordo com aquela situação, o que não garante que seja 

capaz de utilizar seus conhecimentos em situações diferentes ou mais complexas. 

 No cotidiano escolar, nos deparamos diversas vezes com a Matemática sendo 

ensinada como uma ciência pronta, muitas vezes sendo ensinada de uma maneira muito 

formal e sem contexto algum envolvendo o cotidiano do aluno, os desmotivando. Muitas 

vezes se nota a ênfase docente na Matemática como uma mera manipulação de símbolos 

e regras de cálculos, tornando os alunos apenas espectadores de cenas de regras e 

procedimentos, sem que participem da construção e do desenvolvimento do 

conhecimento. Portanto, faz-se necessário que seja proposto aos alunos situações-

problemas que os levem a uma motivação para desenvolverem estratégias de resolução, 

produzindo habilidades no pensar, como deixa claro os PCN no trecho: 

Em nossa sociedade, o conhecimento matemático é necessário em uma 

grande diversidade de situações, como apoio a outras áreas do 

conhecimento, como instrumento para lidar com situações da vida 
cotidiana ou, ainda, como forma de desenvolver habilidades de 
pensamento (BRASIL, 1998, p. 111). 

 

 As Orientações Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006) destacam que a resolução 

de problemas deve ser considerada como uma orientação para a aprendizagem, 

proporcionando o desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes em 
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Matemática. Ainda apontam a resolução de problemas como corrente metodológica de 

concepções de ensino e aprendizagem, alicerçando estas perspectivas na ideia de que a 

própria Matemática, de acordo com a história, originou-se a partir de problemas a serem 

resolvidos. As OCEM (BRASIL, 2006) destacam ainda duas concepções, uma que 

proporciona ao aluno a construção do seu próprio conhecimento e o professor atua como 

mediador nesta ação e outra que origina o que chama de “padrão” geralmente utilizado 

nas aulas de Matemática. Vejamos: 

“A primeira concepção dá origem ao padrão de ensino ‘definição; 

exemplos; exercícios’, ou seja, a introdução de um novo conceito dar-

se-ia pela sua apresentação direta, seguida de certo número de 

exemplos, que serviriam como padrão, e aos quais os alunos iriam se 

referir em momentos posteriores; a cadeia seria fechada com a 

apresentação de um grande número de exercícios, bastante conhecidos 

como ‘exercícios de fixação’. Já na segunda concepção, tem-se o 

caminho inverso, ou seja, a aprendizagem de um novo conceito 

matemático dar-se-ia pela apresentação de uma situação problema ao 

aluno, ficando a formalização do conceito como a última etapa do 

processo de aprendizagem. Nesse caso, caberia ao aluno a construção 

do conhecimento matemático que permite resolver o problema, tendo o 

professor como um mediador e orientador do processo ensino-

aprendizagem, responsável pela sistematização do novo 

conhecimento.” 

 O uso de problemas matemáticos do cotidiano proporcionando ao aluno o uso da 

metodologia de resolução de problemas e o desenvolvimento de habilidades, também está 

claramente abordada na Base Nacional Comum Curricular (2016) quando diz que: 

“O desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente 

relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem 

matemática, com base na análise de situações da vida cotidiana, de 

outras áreas do conhecimento e da própria Matemática. Os processos 

matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de 

desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como 

formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao 

mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo 

o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são 

potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências 

fundamentais para o letramento matemático: raciocínio, representação, 

comunicação e argumentação. ” 

 Mas, no contraditório, Lopes (2016) diz que a BNCC é “um documento 

fragmentado e desprovido de fundamentos sólidos, que não passa de uma lista de tópicos 

para orientar a indústria de exames. ” No dia-a-dia podemos encontrar facilmente ações 

que envolvem a matemática, como em uma simples compra em um supermercado, por 
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exemplo. Mas, em várias situações há o insucesso de muitos cidadãos na utilização da 

matemática em suas profissões e em seu cotidiano. Como já citamos, podemos observar 

a matemática ensinada sem contexto algum, sem ser ressaltada pelo docente a sua real 

importância, causando desinteresse pela disciplina. Isto mostra a carência de uma 

mudança significativa na Educação Matemática, pois através da constante transformação 

da sociedade em que vivemos, há a necessidade da adequação a mesma. Isto pode ser 

facilmente detectado através das avaliações nacionais realizadas nas escolas, como a 

Prova Brasil, por exemplo. Alves (2006) defende que os professores de matemática 

deveriam: 

[...] promover um ensino de matemática que proporcione aos alunos 
experiências diversificadas, levando-os a reconhecer e valorizar o 

desenvolvimento e a contribuição da Matemática na vida da 

humanidade, além de oportunizar atividades de investigação, nas quais 

explorem e façam tentativas de erros e acertos, incluindo exercícios de 
leitura, escrita e discussão matemática, o que leva o aluno a aprender a 

conjecturar, argumentar e adquirir autoconfiança. (ALVES, 2006, p. 
23) 

 

Daí a importância da utilização da resolução de problemas na metodologia 

adotada pelo professor, assim como o uso de problemas abertos, os contextualizando no 

cotidiano e proporcionando a construção da aprendizagem, pois a própria resolução de 

problemas pode ser considerada como uma metodologia que aproxima o conhecimento 

matemático ao cotidiano do aluno significativamente, como diz Alves (2006): 

A proposta de Resolução de Problemas é apontada pelos educadores 
matemáticos como ponto de partida para a atividade matemática, 

baseando-se no princípio de que o conhecimento ganha significado 

quando o aluno se envolve com situações desafiadoras nas quais 
trabalha para desenvolver estratégias de resolução. (ALVES, 2006, p. 
23) 

 

 Sendo assim, destacamos a grande importância da abordagem conveniente desta 

teoria em nossa geração. Como escrevemos na introdução, Em 1980, a reconhecida 

associação norte-americana de professores de Matemática (NCTM) escreveu em sua 

publicação anual focando na resolução de problemas, onde os trabalhos de Polya (1995) 

tiveram grande ressalva. Os PCN (BRASIL, 1998) descrevem um problema matemático 

como sendo “uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações ou 

operações para obter um resultado.” Isto mostra que a resolução de problemas possibilita 

a construção de uma solução que não está disponível no início da problematização. 
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Geralmente, os problemas utilizados em sala de aula não são verdadeiros problemas, pois 

não apresentam um real desafio de obtenção de solução. Para os PCN (BRASIL, 2002), 

a resolução de problemas é peça central para o desenvolvimento do pensamento, pois 

proporciona ao aluno situações de engajamento no enfretamento de desafios, competência 

esta que não é desenvolvida quando se propõe ao aluno apenas exercícios, resolvidos 

apenas através de conceitos e técnicas em matemática. 

 Abordar a matemática via resolução de problemas foi assim considerada 

inicialmente, e de acordo com Nunes (2010), há diferença entre abordar a matemática via 

resolução de problemas ou através da resolução de problemas, onde ao utilizar a 

nomenclatura “via”, a expressão ganha um significado de usar um problema como um 

recurso, e “através da” proporciona uma ideia de que o aluno é o construtor de seu próprio 

conhecimento. Diversos outros autores deram algumas contribuições na resolução de 

problemas, como Stanic e Kilpatrick (1990), por exemplo, que apresentam em seu 

trabalho três maneiras de trabalhar a resolução de problemas: como contexto, como 

habilidade e como arte.  

 Como contexto: nesta maneira, a resolução de problemas é tratada em cinco 

subtemas, como justificativa, como motivação, como recreação, como veículo e 

como prática; 

 Como habilidade: nesta forma, a resolução de problemas é vista como um 

conjunto de habilidades que devem ser ensinadas na Matemática, como uma ação 

de resolver problemas rotineiros; 

 Como arte: surge a partir do trabalho de Polya, na ideia de heurística, levando os 

estudantes a compreenderem como foi feita a descoberta da Matemática e, a partir 

daí fazer suas próprias descobertas. 

 Polya, em sua primeira edição do livro traduzido como A arte de resolver 

problemas, estabeleceu quatro heurísticas para a resolução de um problema. Inicialmente, 

se deve compreender o problema, entendendo as palavras, a linguagem e a situação para 

concepção de um plano. Após a elaboração deste plano, executa-se o mesmo e o último 

passo seria a retrospectiva do problema, verificando-se o resultado obtido analisando a 

sincronia entre o enunciado e a resolução. Sternberg (2000) diz que as pessoas só terão 

interesse em resolver um problema quando for necessário superar obstáculos para se 

atingir algum objetivo desejado. 

 Com base em teorias da psicologia cognitiva, podemos notar a relevância destas 

etapas necessárias para a resolução de um problema. Em uma era pós-Polya, entende-se 
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que a Resolução de Problemas pode ser utilizada não apenas na matemática em sala de 

aula, mas também na elaboração de procedimentos, construção de novos conceitos e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. Daí, poderia se entender a Resolução de 

Problemas como uma metodologia. Van de Walle (2009) considera que: 

Toda ideia introduzida na aula de Matemática pode e deve ser 
compreendida completamente por todas as crianças. Sem nenhuma 

exceção! Não há absolutamente nenhuma desculpa para que as crianças 

aprendam qualquer aspecto da Matemática sem compreendê-lo 
completamente. Todas as crianças são capazes de aprender toda a 

Matemática que queremos que elas aprendam, e elas podem aprendê-la 

de uma maneira significativa e de um modo que lhes faça sentido. 
(p.33). 

  

Nesta ideia, o professor precisa analisar e propor cuidadosamente o problema para 

seus alunos. Ainda de acordo com Van de Walle (2009), um problema a ser utilizado para 

a aprendizagem em matemática deve possuir três características: considerar os 

conhecimentos que os alunos já possuem, relacionar os conteúdos que deseja que os 

alunos aprendam, e exigir explicações e justificativas para as respostas apresentadas, 

assim como para as estratégias utilizadas. Portanto, nota-se a necessidade de que o 

professor planeje suas aulas considerando as necessidades curriculares dos alunos. Daí, 

podemos considerar a necessidade de três fases em uma aula que envolva a Resolução de 

Problemas: antes, durante e depois, como diz Van de Walle (2009). Na tentativa de 

auxiliar o docente em matemática, Onuchic (1998) propôs algumas questões 

possivelmente feitas pelo professor durante a escolha de um problema: 

 

 Isso é um problema? Por quê? 

 Que tópicos de matemática podem ser iniciados com esse problema? 

 Haverá necessidade de se considerar problemas menores (secundários) 

associados a ele? 

 Para quais séries acredita ser este problema adequado? 

 Que caminhos poderiam ser percorridos para se chegar à sua solução? 

 Como observar a razoabilidade de respostas obtidas? 

 Como professor, você teria dificuldade em trabalhar esse problema? 

 Que grau de dificuldade acredita que seu aluno possa ter diante dese 

problema? 

 Como relacionar o problema dado com aspectos sociais e culturais? 
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Assim, podemos notar que a metodologia de Resolução de Problemas possibilita 

ao professor o resgate de conhecimentos prévios do aluno que sugira o aprofundamento 

e a ampliação da compreensão do discente sobre conceitos, procedimentos e o próprio 

conteúdo matemático. 

 

2.2. OS PROBLEMAS ABERTOS  

 

Na utilização da Resolução de Problemas em sua prática docente, o professor tem 

a oportunidade de propor aos alunos tarefas de diferentes características. Entre estes tipos, 

Ponte (2005) destaca os problemas, exercícios, investigações, projetos e tarefas de 

modelação. Ele faz associação à noção de problema certo grau de dificuldade, onde o 

aluno não possui a ideia real da classificação das tarefas, onde um problema pode ser 

considerado como um simples exercício, e vice versa. Problemas e exercícios possuem 

semelhanças, mas o que os diferencia é o fato do aluno conhecer ou não o procedimento 

para resolvê-lo. Ambos podem abordar situações do cotidiano ou se situarem estritamente 

no âmbito matemático. 

Podemos trabalhar com problemas no contexto real ou estritamente matemático. 

Daí, ao invés de haver ênfase em procedimentos e técnicas tradicionais do ensino da 

matemática, o aluno poderia construir suas próprias hipóteses de resolução, manipular 

dados matemáticos, notando a formação dos conceitos e a forma com que sua 

investigação está sendo constituída. Ponte (2005) faz uma diagramação entre quatro 

atividades distintas: exercícios, problemas, explorações e investigações. 

 

Figura 2: Diagrama de diferenciação de tarefas 

 

 

Já podemos notar a fundamental importância da resolução de problemas no 

desenvolvimento da matemática. Mas, nem sempre, a sala de aula é um ambiente que 

torna o problema como sendo de tal relevância para a matemática. Quando se resolve um 
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problema, o aluno pode, por diversos motivos, apenas pegar número enunciados e os 

operar de acordo com alguma operação que aprendeu anteriormente. O professor espera 

algumas ações dos alunos na resolução dos problemas apresentados, e que, em 

contrapartida, os alunos possuem expectativas sobre o que o professor espera que ele 

responda. 

Diversas coisas podem favorecer ou dificultar a aprendizagem da Matemática em 

sala de aula, como o meio, materiais utilizados, tempo de aula, por exemplo. Em diversas 

situações, podemos notar que a aula de Matemática se resume a explanação de 

determinado conteúdo seguida de uma lista de “problemas” com graus de dificuldade 

variáveis. Também, a exploração de problemas matemáticos aplicadas em sala de aula, 

em algumas ocasiões, não permitem o uso de estratégias diferenciadas, por serem 

facilmente resolvidos usando uma operação Matemática estudada recentemente. 

No que se diz respeito ao tempo, segundo Medeiros (2001), “o tempo para 

trabalhar os problemas em sala de aula é um aspecto que precisa ser considerado. (...). Na 

produção do conhecimento matemático o tempo não limita o trabalho. ” Podemos notar 

que, historicamente, há problemas que levaram anos para poderem ser resolvidos, por 

seus respectivos motivos. Assim, podemos concluir que o problema matemático não está 

sendo trabalhado como elemento fundamental na aprendizagem matemática. Na aula de 

matemática, o que se aborda são resultados, definições, demonstrações, técnicas, entre 

outras ações. 

Assim, o aluno não consegue enxergar o conteúdo matemático como um conjunto 

de problemas. Terminam notando e tomando como opinião que a Matemática se resume 

a uma abstração feita com o uma grande coleção de símbolos, acreditando assim que é 

uma ciência complicada e difícil de entender. Portanto, torna-se até complicado aceitar 

que a Matemática surge a partir de problemas do cotidiano que precisaram ser resolvidos 

e em que a Matemática veio como ciência para resolvê-los. Medeiros (2001) caracteriza 

o problema matemático como ‘“motor da aprendizagem”, de forma similar ao que ocorre 

no desenvolvimento da matemática, desde seus primórdios. 

Queremos considerar a resolução de problemas em Matemática como uma 

atividade de pesquisa trabalhada em sala de aula para que o aluno possa colocar o 

problema que não seja uma situação resolvida pelo simples fato de aplicar regras que ele 

já sabe que serão necessárias para resolvê-los, mas sim de trabalhar com estratégias que 

possibilitem a resolução do problema aberto tratado. Entendemos que a aplicação de 
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problemas abertos pode ser algo novo para os alunos e possa ter alguma interferência na 

resolução dos mesmos.  

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) 

aborda a resolução de problemas contextualizada e aborda dois tipos de problemas: o 

fechado e o aberto.  Destacam que os problemas fechados pouco incentivam o 

desenvolvimento de habilidades matemáticas, pois o aluno saberá de antemão o conteúdo 

que deverá utilizar para resolver determinado problema sem que haja estímulo a produção 

do conhecimento matemático, que deve ser desencadeado no aluno através dele próprio, 

e que os problemas abertos surgem a partir de novos paradigmas na educação, mais 

especificamente tomando a aprendizagem em uma concepção socioconstrutivista, 

notando as limitações dos problemas fechados. Referente ao problema aberto, as OCEM 

dizem que: 

“O problema do tipo ‘aberto’ procura levar o aluno à aquisição de 

procedimentos para resolução de problemas. A prática em sala de aula 

desse tipo de problema acaba por transformar a própria relação entre o 

professor e os alunos e entre os alunos e o conhecimento matemático. 

O conhecimento passa a ser entendido como uma importante ferramenta 

para resolver problemas, e não mais como algo que deve ser 

memorizado para ser aplicado em momentos de ‘provas escritas’. ” 

 

O problema aberto possui algumas características que mostram sua diferença para 

os problemas fechados e está dentro do cotidiano do aluno. O enunciado direto e objetivo 

do problema aberto dá uma impressão diferenciada do problema, instigando a busca pela 

resolução, em uma linguagem simples e acessível, sem induzir o método de resolução, ou 

seja, os alunos não devem utilizar conteúdos matemáticos apresentados em aulas 

passadas. O objetivo do aluno é encontrar a solução para o problema, mas o caminho a 

percorrer para obtenção desta solução é de escolha dele, podendo também optar por outro 

caminho quando achar necessário. Assim, na resolução, o aluno pode fazer tentativas, 

suposições, exemplos similares, etc., em busca da solução, podendo ter uma ou mais. De 

acordo com Medeiros (2001), ainda se deve destacar que se no seu enunciado o problema 

é aberto, o tempo de resolução é fechado, pois se trata de uma atividade realizada durante 

certo tempo de aula. 

Medeiros (2001) afirma também que: 

“O objetivo de um problema aberto não é a introdução de um novo conceito 

ou ferramenta. Ao propor aos alunos problemas abertos, o professor estará 

usando um momento do trabalho didático em uma atividade que não está 

ligada diretamente ao conteúdo do programa. Isto ocorre de maneira diferente 
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na situação-problema, na qual um problema também é usado, só que para a 

introdução de novo conceito. Nesse caso, trata-se de deixar o aluno em uma 

situação que evolua de tal forma, que o conhecimento que se quer que 

aprendam seja o único meio eficaz de superar o obstáculo inerente à situação. 

Assim, o aluno constrói um conhecimento contextualizado, em contraste com 

a seqüência escolar habitual, em que a busca das aplicações dos 

conhecimentos antecede a sua apresentação, descontextualizada.” 

 

 Podemos fazer algumas comparações e/ou ponderações referente aos problemas abertos 

e fechados. No problema fechado, podemos destacar que, de acordo com Billy et al (1995) apud 

Medeiros (2001), a sua forma é aquela em que o problema é apresentado através de uma série de 

questões que possuem uma lógica interna com estrutura pré-determinada por uma estratégia de 

resolução. Já no problema aberto, o aluno tem o foco em obter a resolução do problema tratado, 

superando todos os obstáculos inerentes ao percurso em busca pela resolução. Assim, 

antecipadamente, o professor elabora tal problema percebendo os obstáculos para que os alunos 

possam superar tais e objetivando que a aprendizagem através de tal resolução seja, de fato, 

significativa. Daí, munido de tais dados, o docente poderá analisar, sintetizar e verificar o percurso 

de resolução realizado pelo aluno, os conceitos que o discente já possui e o que precisa aprender 

um pouco mais para que consiga obter a resolução de tais problemas. 

 Nesta pesquisa, os problemas trabalhados permitem aos alunos fazerem diversas 

tentativas em busca da resolução e, através dos diálogos em sala, instigando e provocando 

a produção de hipóteses e conclusões em um determinado caminho, buscando a 

comprovação e afirmação da solução possivelmente encontrada. Sendo assim, os alunos 

poderão perceber relações e propriedades da Função Afim. 

Elaboramos tais problemas com o intuito de contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem da Função Afim. Estes problemas possuem a finalidade de propiciar a 

criação de um ambiente de real aprendizagem em sala de aula, no qual as narrativas dos 

alunos, as discussões em grupos e as reflexões feitas com toda a turma dentro do âmbito 

de estudo, podem contribuir a aprendizagem dos alunos. Para isto, a elaboração, 

montagem e adaptação dos problemas são de fundamental importância. A elaboração de 

tais problemas se deu baseando-se nas leituras realizadas da literatura sobre o referido 

conteúdo matemático, além da contribuição dos conhecimentos prévios e das habilidades 

próprias do elaborador, buscando entender o papel de cada problema e a maneira pelas 

quais deveriam ser apresentadas. 
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2.3. CONCEPÇÕES DO PROFESSOR SOBRE A RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

 

A partir das décadas de 80 e 90, a prática docente começa a ser mais discutida e 

um dos pesquisadores mais atuantes nesta discussão foi o professor João Pedro da Ponte3, 

com várias pesquisas na área. Ponte (2004) diz que, mesmo nessa época, ainda eram 

poucos os trabalhos que envolviam e comentavam sobre a prática do professor. De acordo 

com Ponte (2002), existem algumas razões para que os professores pudessem fazer 

pesquisa sobre sua própria prática docente: 

(a) para conseguirem enfrentar melhor os problemas emergentes dessa prática;  

(b) para seu próprio desenvolvimento profissional;  

(c) como contribuição para o conhecimento de professores do mesmo grupo; 

(d) como contribuição para o conhecimento mais geral sobre os problemas 

educativos. 

 Nos dias atuais, vemos a necessidade de que o professor seja um profissional com 

grande competência e com capacidade de elaborar atividades que possam estimular a 

reflexão em seus alunos que possua a sensibilidade para contemplar a originalidade e a 

diversidade na elaboração de hipóteses e de proposições de solução aos problemas. 

Também precisa ter a habilidade de propor ambientes e situações de aprendizagem com 

grande qualidade matemática e que possua uma vasta capacidade para dar respostas as 

situações imprescindíveis e imprevisíveis e para planejar modelos que se adaptem as 

diversas condições de aprendizagem que ocorre na sala de aula. A SBEM (2003) apud 

Redling (2011), diz que o professor necessita de: 

 Conceber a matemática como um corpo de conhecimento 

rigoroso, formal e dedutivo, mas também como atividade 

humana; 

 Construir modelos matemáticos para apresentar problemas e 

suas soluções; 

 Criar e desenvolver tarefas e desafios que estimulem os 

estudantes a coletar, organizar e analisar informações, resolver 

problemas e construir argumentações lógicas; 

 Estimular a interação entre três componentes básicos da 

Matemática: o formal, o algoritmo e o intuitivo; 

 Estimular seus alunos para o uso, natural e rotineiro, da 

tecnologia nos processos de ensinar, aprender e fazer 

Matemática; 

                                                             
3 Professor, doutor e pesquisador em Educação Matemática do Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa, com atuação na Didática da Matemática, entre outras. 
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 Estimular seus alunos para que busquem alcançar uma ampla e 

diversificada compreensão do conhecimento matemático e para 

vincular a Matemática com outras áreas do conhecimento 

humano; 

 Propiciar situações ou estratégias para que seus alunos tenham 

oportunidade de comunicar ideias Matemáticas; 

 Relacionar a Matemática com a realidade, a fim de ajudar seus 

alunos na tarefa de compreender como essa ciência permeia 

nossa vida e como os seus diferentes ramos estão 

interconectados; 

 Utilizar diferentes representações semióticas para uma mesma 

noção matemática, usando e transitando por representações 

simbólicas, gráficas, numéricas, entre outras. 

 

Ainda de acordo com Redling (2011), a maneira com que os professores encaram 

a Matemática pode influenciar na sua prática de ensino. O que os docentes realizam em 

sala de aula resulta do que pensam sobre a Matemática e como a sentem. Assim, as 

atividades de Matemática feitas em sala de aula dependem totalmente do professor. 

Assim, para que a qualidade da educação possa evoluir, se faz necessário que os docentes 

possam ter a compreensão das concepções e de como elas estão relacionadas com sua 

prática docente. 

 Diversos professores acreditam que o conteúdo matemático deve ser trabalhado 

antes mesmo de que os alunos possam se deparar com um problema que vá utilizar de tal 

conhecimento para responder. Muitas vezes isto pode até ocorrer pelo fato de que, vários 

professores, não possuam conhecimento real do que a Resolução de Problemas em 

Matemática, ou também por citarem que não possuem condições ideais de trabalho, como 

falta de planejamento, preparação de aulas, perca do controle de sala, etc. Notamos que, 

se a visão dos professores não fosse tão simplista e reduzida, algumas melhorias 

significativas poderiam contribuir para o melhor desenvolvimento da aprendizagem 

matemática utilizando esta metodologia. 

 Em sua maioria, os professores enxergam a resolução de problemas como uma 

mera aplicação de um conhecimento previamente adquirido e que proporcionará a 

resolução de algumas situações ou exercícios propostos. Isto pode ocasionar uma ‘prisão’ 

onde os alunos sempre acharão que se faz necessário pedir socorro diretamente aos 

conteúdos matemáticos teóricos com o uso de várias fórmulas para resolver os problemas. 

Há a necessidade da disseminação de boas práticas referente ao uso da resolução de 

problemas como metodologia para que proporcione uma nova maneira de ver, aprender 

e pensar Matemática. Portanto, se faz necessária uma real mudança de pensamento para 
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que a resolução de problemas possa melhoras os conceitos sobre o ensino em busca de 

educação de mais qualidade. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 

 

  Neste capítulo, delimitaremos o percurso de nossa pesquisa, desde a 

caracterização da mesma, os instrumentos de coleta de dados, o estudo de caso e os 

participantes, referenciando os tópicos necessários e procurando deixar claras as 

informações de nosso campo de pesquisa. 

 

3.1. A PESQUISA 

 

Nossos estudos são de natureza qualitativa. De acordo com Bogdan e Biklen 

(1994, p.16), a pesquisa de natureza qualitativa revela-se adequada quando se trata de 

questões “formuladas com o objetivo de investigar fenômenos em toda a sua 

complexidade e em contexto natural”. Para estes autores, as características da 

investigação qualitativa são múltiplas: a) Acontece em ambientes naturais; 

frequentemente o investigador vai ao local dos participantes para recolher os dados com 

grande detalhe; b) Usa múltiplos métodos de recolha de dados e que são interativos e 

humanistas; há uma participação ativa do investigador e uma sensibilidade para com os 

participantes no estudo; c) Emerge do processo de investigação em vez de ser pré-

estabelecida; em consequência, as questões de investigação podem mudar e ser 

redefinidas durante o processo; d) É profundamente interpretativa e descritiva; o 

investigador faz uma interpretação dos dados, descreve os participantes e os locais, 

analisa os dados para configurar temas ou categorias e retira conclusões; e) É indutiva; o 

investigador analisa os dados indutivamente; não há a preocupação em arranjar dados ou 

evidência para provar ou rejeitar hipóteses; f) É significativa; é uma preocupação 

essencial na abordagem qualitativa. O investigador está preocupado em saber como 

diferentes pessoas fazem sentido ou dão significado às suas vidas e quais são as 

perspectivas pessoais dos participantes. g) O investigador qualitativo vê os fenômenos 

sociais holisticamente; este fato explica por que os estudos qualitativos parecem gerais e 

visões panorâmicas em vez de micro análises; h) O investigador qualitativo reflete sobre 

o seu papel na investigação; reconhece possíveis valores e interesses pessoais. O “eu” 

pessoal é inseparável do “eu” investigador. Assume-se, portanto, que toda a investigação 

está eivada de valores. h) O investigador qualitativo usa, em simultâneo, o recolhimento 

de dados, a análise e o processo de escrita; privilegiam-se os significados e como os 
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participantes dão sentido às suas vidas, além do modo como interpretam as suas 

experiências e como estruturam o mundo social em que vivem; i) O investigador 

qualitativo é o principal instrumento de recolha de dados; o investigador passa imenso 

tempo no local de estudo a compreender os contextos; j) O investigador qualitativo 

preocupa-se mais com o processo do que simplesmente com os resultados. 

Em nossa pesquisa, partindo de uma abordagem qualitativa, nossos dados são 

compostos de questionários, entrevistas, diário de bordo, entre outros, ou seja, uma 

multiplicidade de procedimentos, que vai de encontro a ideia de triangulação proposta 

por Araújo e Borba (2012), que se caracteriza por proporcionar diferentes visões de um 

mesmo objeto de estudo e evidenciam as diversas possibilidades de coleta de dados dentro 

deste tipo de pesquisa, também considerando que a pesquisa qualitativa não é única.   

 Tais características da pesquisa qualitativa se adequam em nossa pesquisa pelo 

fato de nos proporcionar uma multiplicidade de abordagens e procedimentos que 

possibilitam uma melhor eficácia na coleta dos dados tratados e a análise dos mesmos, 

objetivando concretizar nossos objetivos e responder à questão norteadora de nossa 

pesquisa. 

3.2. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

3.2.1. REGISTROS ESCRITOS 

 

Elaboramos atividades a partir da resolução de problemas, ofertando problemas 

abertos envolvendo contextos cotidianos e definições matemáticas simples envolvendo a 

Função Afim e possibilitando o uso de suas representações algébrica, tabular, geométrica 

e linguagem natural, nas quais, dessas atividades, extraímos a análise e interpretação 

escrita da intervenção. 

 

3.2.2. QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

 

No início de nossa pesquisa, aplicamos um questionário de acordo com a ideia 

apresentada por Gil (1999), que define questionário como sendo “a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 

por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões.” O referido foi 

aplicado em 10/02/2017 com 43 alunos da turma envolvida na pesquisa, com faixa etária 

de 15 a 17 anos, fazendo uso de questões fechadas, abertas e dependentes. 
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 Nosso foco é de identificar as habilidades e dificuldades inerentes aos alunos da 

turma tratada referente a representação da Função Afim em suas diversas formas (tabular, 

gráfica, linguagem natural, algébrica)   

 

3.2.3. ENTREVISTA 

 

Também desenvolvemos uma entrevista informal baseando-se na definição de Gil 

(1999), onde cita que “esse tipo de entrevista é o menos estruturado possível e só se 

distingue da simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. O 

que se pretende com entrevistas desse tipo é a obtenção de uma visão geral do problema 

pesquisado, bem como a identificação de alguns aspectos da personalidade do 

entrevistado.”   

 

3.3. AS ATIVIDADES 

 As atividades apresentadas nesta dissertação abordam o tema Função 

Afim. Como já citado inicialmente, este tema foi escolhido a partir da vivência discente 

desde a época de graduação, aliado a experiência docente já adquirida durante este tempo. 

Além disso, consideramos este tema extremamente rico de maneira que uma tarefa 

proposta aos alunos poderá ser apresentada e explorada de diversas maneiras, podendo 

utilizar esquemas, gráficos, expressões, desenhos, entre outras possibilidades. As 

atividades apresentadas aos alunos foram elaboradas por nós, mas planejadas e discutidas 

em conjunto com a orientadora antes das referidas apresentações. Realizamos um total de 

quatro encontros com aplicação das atividades de investigação durante os meses de 

Fevereiro e Março de 2017. A tabela abaixo apresenta uma cronologia das tarefas 

desenvolvidas com os alunos e atividades de coleta de dados. 

 

Tabela 3: Atividades aplicadas 

ATIVIDADE DIA DE APLICAÇÃO DURAÇÃO 

Questionário Investigativo 10/02/2017 100 minutos 

Entrevista com o Professor 15/02/2017 15 minutos 

Entrevista com os Casos 15/02/2017 15 minutos 
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Atividade de Investigação 1 07/03/2017 50 minutos 

Atividade de Investigação 2 09/03/2017 50 minutos 

Atividade de Investigação 3 14/03/2017 50 minutos 

Atividade de Investigação 4 16/03/2017 50 minutos 

 

As atividades tiveram como objetivo fazer com que os alunos pudessem responder 

tais questionamentos utilizando a representação da função afim que preferir para obtenção 

da resposta dos problemas tratados. Utilizamos várias estratégias de argumentação e 

comunicação de ideias durante a apresentação das atividades. Em sala de aula, tivemos a 

pretensão de que os alunos pudessem desenvolver seus pensamentos, estratégias e 

raciocínios matemáticos expostos através da fala e da escrita. Nos capítulos seguintes 

descreveremos a metodologia utilizada em nossa pesquisa assim como os resultados 

prévios já adquiridos. Como inicialmente tínhamos a pretensão de trabalharmos com as 

investigações matemáticas, as atividades aplicadas inicialmente ficaram como estudo 

piloto, pois os alunos as responderam como exercícios. A partir daí, tivemos a 

necessidade de trabalhar com os problemas abertos e elaborá-los para que pudéssemos 

aplicá-los em nossa pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

 

A ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Neste capítulo, faremos uma análise dos dados obtidos no questionário 

investigativo aplicado na turma envolvida em nossa pesquisa, além de evidências 

apresentadas nas aplicações de nossas tarefas de investigação. Tivemos a intenção de 

verificar as dificuldades e habilidades que os discentes possuem para trabalhar com as 

diferentes formas da Função Afim, não nos detendo diretamente aos erros obtidos. A 

análise dos dados é de grande importância em uma pesquisa, visto que envolve “o trabalho 

com os dados, a sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de 

padrões, descoberta dos aspectos importantes e do que se deve ser aprendido e a decisão 

sobre o que vai ser transmitido aos outros” (Bogdan & Biklen 1994, p. 205). De modo 

geral, buscamos realizar análises descritivas dos dados coletados na tentativa de 

responder com maior precisão os objetivos de nossa pesquisa. 

 Yin (2010) apresenta uma proposta que fornece parâmetros para se coletar, 

apresentar e analisar os dados corretamente, por ter sido elaborada de acordo com 

experiências do próprio autor. Este autor diz que “o estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto 

de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes. ” O investigador enfrentará circunstâncias técnicas e distintas 

devido a riqueza do fenômeno e grandeza do contexto real. No decorrer da pesquisa, 

podem aparecer mais variáveis de interesse do que pontos de dados, neste caso o uso de 

várias evidências pode ser uma solução a esta situação. 

 

4.1. AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Em nossos estudos, “o pesquisador procura explicar as causas dos problemas ou 

fenômenos, isto é, busca o porquê das coisas”, comumente apoiando-se numa 

investigação do tipo descritiva ou exploratória (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 

70). Assim, além de registrar, analisar e interpretar os fenômenos, nessa modalidade de 

pesquisa ele tem como preocupação identificar os fatores que determinaram ou 

contribuíram para a ocorrência dos fenômenos. Fizemos uma análise transversal, pois no 

processo “todas as categorias são consideradas simultaneamente quando se está 

analisando uma situação ou um discurso. ” (FIORENTINI e LORENZATO, 2012). A 
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análise dos dados adquiridos foi realizada de acordo com as categorias elencadas a seguir, 

a priori, além de algumas outras que possivelmente surgiram durante a pesquisa.  

 Concepções do professor da turma e dos alunos referente às tarefas com 

problemas abertos em Matemática, assim como as suas concepções referente ao 

tema; 

 Habilidades e dificuldades inerentes aos alunos referentes ao tratamento e 

conversão entre as múltiplas formas de representação da Função Afim; 

 Estratégias utilizadas pelos alunos na Resolução de Problemas envolvendo as 

diversas representações da Função Afim; 

 

4.2. O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Como atuei como Gestor Escolar, possuo um bom conhecimento da turma 

envolvida na pesquisa, além de notar a boa participação dos discentes em atividades em 

sala e interação com docentes, decidimos observar um grupo menor de alunos, nos 

permitindo uma análise mais profunda de cada uma das questões investigadas. Assim, 

optamos por realizar dois estudos de caso, a partir do que referencia Lessard-Hébert, 

Goyette e Boutin (1990), que define como “(i) o menos construído, portanto o mais real; 

(ii) o menos limitado, portanto o mais aberto; e (iii) o menos manipulável, portanto o 

menos controlado” (p. 169). Este tipo de investigação nos parece ser a mais adequada a 

partir do momento em que não pretendemos modificar a situação, mas tentar compreender 

sua realidade de fato, notando alguns aspectos particulares que as caracterizam. Este fato 

tem relação com o fato de entender o que é investigação, de acordo com Ponte (1994), 

onde diz que investigação é “particularista, isto é, deleita-se deliberadamente sobre uma 

situação específica que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir a 

que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a 

compreensão global do fenômeno de interesse” (p.2). Além disso, destacam-se três pontos 

fundamentais em um estudo de caso qualitativo: (i) é descritivo, isto é, em vez de relatar 

os resultados sobre a forma de dados numéricos, relata-os sobre a forma de prosa e 

técnicas literárias para descrever, evidenciar imagens e analisar situações; (ii) é 

heurístico, esclarecendo a compreensão do fenômeno em estudo, podendo proporcionar 

a descoberta de um novo significado, alargar a experiência do leitor ou confirmar aquilo 

que ele já conhecia; e (iii) é indutivo, na medida em que se baseiam num raciocínio 

indutivo. 
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De acordo com Ponte (1994), há critérios de qualificação a serem levados em conta 

quando se pretende avaliar os estudos de caso, de tipo interpretativo, como a adequação, 

a clareza, o caráter completo, a credibilidade, por exemplo, no que diz respeito a validade 

conceitual, interna e externa, além da fidedignidade. Para Ponte, uma investigação pode 

até ser considerada valiosa, mas se não apresentar algum problema relevante e 

compreensível, de nada servirá. A inversa também é verdadeira, ou seja, de pouco servirá 

uma investigação que não seja ao menos um pouco válida e importante. 

Em nosso caso, optamos por tomar uma dupla de alunos como unidade de análise. Além 

disso, optamos por dupla pelo fato de considerar o trabalho em grupo mais vantajoso que 

o individual quando se trata de tarefas de natureza exploratória e investigativa, pois aí os 

alunos possuem a oportunidade de debater sobre suas descobertas e planos de estratégias 

para resolução dos problemas propostos. Isto está bem claro na citação de Brunheira e 

Fonseca (1996). 

As atividades de investigação constituem uma boa oportunidade para 
os alunos trabalharem em grupo. Deste modo, mais facilmente se 

conjugam ideias e se ultrapassam dificuldades. O grupo aumenta 

também a confiança em enfrentar novos problemas e promove a 

discussão entre alunos. (p. 4) 
 

A escolha do grupo de alunos foi feita de acordo com as informações citadas pelo 

professor na entrevista informal desenvolvida com o mesmo onde optamos escolher 

aqueles alunos com melhor desenvolvimento na disciplina de Matemática expressa 

através das notas de campo em Diário de Bordo, melhor diálogo contínuo com o 

professor, que expressam suas justificativas para seus raciocínios utilizados em 

atividades, que possuem uma participação contínua em sala e revelam disponibilidade em 

participar deste nosso estudo. 

 

4.3. PARTICIPANTES 

 

Desenvolvemos nossa pesquisa em uma Escola de Ensino Médio Técnico em 

Tempo Integral da Rede Estadual da Paraíba, localizada no município de Bayeux, em 

João Pessoa – PB. Esta instituição possui, de acordo com o Censo Escolar do ano 2017, 

426 alunos em dois turnos em que a escola funciona, manhã e tarde, onde pela manhã e a 

tarde funcionam as turmas de 1°, 2° e 3° Ano, que fazem os cursos técnicos de Mecânica 

e Design de Móveis. A escolha desta instituição deve-se ao fato do pesquisador ter sido 
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Gestor Escolar da referida desde Janeiro de 2017, além da boa infraestrutura e condições 

favoráveis ao desenvolvimento da pesquisa apresentadas pela escola. 

 A escola possui doze salas de aula, laboratório de informática com acesso a 

internet, auditório com capacidade para 160 pessoas, sala de professores, secretaria, 

diretoria, pátio coberto, além de outros ambientes de uso próprio de funcionamento e 

manutenção da escola, como cozinha, banheiros, depósitos, almoxarifados, ginásio 

poliesportivo, laboratório técnico, etc.  

 A pesquisa de campo apresentada neste trabalho foi desenvolvida em uma turma 

do 1º Ano do Ensino Médio do curso de Design de Móveis, turma A, com faixa etária 

entre 15 e 17 anos que tem um total de 45 alunos. Ressaltamos que, o professor 

responsável pela disciplina de Matemática da referida turma não ministrou o conteúdo de 

Função Afim no corrente ano letivo até o momento da realização das atividades com os 

alunos envolvidos no estudo de caso. Procuramos primeiramente aplicar um questionário 

de investigação para analisarmos que conhecimento da Função Afim os alunos possuem, 

quais as formas de representação da função que conhecem e quais suas habilidades 

referentes a conversão entre as diferentes formas de representar a Função Afim e o 

tratamento delas. As atividades aplicadas tiveram duração de 50 minutos cada. No 

questionário, entregamos o material aos alunos e foram dados 100 minutos para 

resolução. Após este tempo, o aplicador recolheu todos os questionários distribuídos. 

 Durante a etapa de intervenção pedagógica, pretendemos adotar a postura de 

observador participante, caminhando entre os alunos e respondendo as indagações feitas 

por eles em cada atividade, instruindo para que obtivessem a solução desejada da 

atividade, mas sem respondê-las diretamente. Por opção metodológica, trabalharemos 

com os alunos sem o auxílio de qualquer tipo de material escrito, disponibilizando apenas 

uma calculadora. 

 Pretendemos realizar nossas atividades de modo colaborativo, em que os alunos a 

resolvam em coletividade, pois as situações apresentadas favorecem a interação entre os 

estudantes a partir do momento em que formulam e comunicam entre eles as estratégias 

de solução para cada uma das atividades, confrontando suas diferentes opiniões. Este 

processo torna-se dinâmico ao incentivar a aprendizagem e estimular a cooperação entre 

os alunos quando se deparam com desafios e os ultrapassando, utilizando seus 

conhecimentos prévios e aqueles adquiridos na interação com seus colegas. 
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4.4. QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

  

De acordo com Marcone e Lakatos (2003), questionário é “um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito”. As perguntas de nosso questionário tiveram a intenção de analisar e levantar 

possíveis estratégias para a aplicação das intervenções e para escolha das devidas 

metodologias a serem utilizadas. Nesta atividade, participaram 43 alunos. Ao apresentar-

se mediante a turma, o aplicador (pesquisador) identificou-se e informou que este 

questionário era parte de uma pesquisa de mestrado envolvendo o processo de ensino e 

de aprendizagem em matemática, onde os alunos mostraram total disponibilidade em 

participar de tal ação. O pesquisador atuou como mediador da ação na referida turma, 

mas jamais informando ou indicando qualquer tipo de resposta diretamente, apenas 

esclarecendo algumas dúvidas inerentes a resolução dos problemas e orientando-os, na 

tentativa de induzi-los as descobertas necessárias nas resoluções.  

Além disso, foi facultativo aos alunos o diálogo entre eles. É válido destacar que, 

durante o processo de resolução da atividade, os alunos questionaram a extensão da 

atividade, achando-a longa e cansativa. Este fato ocasionou certo desconforto nos 

estudantes que apresentaram leve desmotivação, onde o pesquisador procurou motivá-los 

para que obtivessem êxito na resolução. A seguir, estão listados os questionamentos que 

compuseram este nosso instrumento utilizado na pesquisa e algumas análises sobre cada 

um deles. É válido destacar também que, apresentamos os problemas apresentados no 

questionário investigativo que estão alinhados com nosso objetivo de pesquisa, pois 

inicialmente tínhamos a pretensão de trabalhar com tarefas investigativas e alguns itens 

do questionário abordavam pontos referentes a esta teoria. 

As categorias de análise utilizadas neste questionário investigativo foram as 

seguintes: 

 Habilidades em tratar ou converter a Função Afim em suas diversas 

representações; 

 Dificuldades no tratamento ou na conversão entre as representações da 

Função Afim; 

 O reconhecimento das representações da Função Afim; 

 Identificar o que é exercício e problema e a diferença existente entre eles, 

assim como o uso dos problemas nas aulas de Matemática.  
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4.1.1. PROBLEMA 01 

 

Enunciado: Sabendo que a Função Afim é definida pela lei representada através da forma 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, com 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅, quais os valores reais dos coeficientes 𝑎 e 𝑏 em cada uma das 

funções enunciadas abaixo? 

a) 𝑦 = 2 − 𝑥 

 

b) 𝑓(𝑥) = 9𝑥 

 

 

c) 𝑦 = 11 

 

 

O objetivo deste item é levantar evidências da compreensão dos alunos do que se 

entende de coeficientes da Função Afim e sua identificação na representação algébrica da 

função, notando a expressão 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, ou seja, o uso da representação algébrica da 

função. Precisamos identificar tal compreensão para que possamos abordar a conversão 

entre as representações e se os alunos notam tais representações da Função Afim, pois 

Duval (2003) diz que “a conversão entre gráficos e equações supõe que consiga levar em 

conta as variáveis visuais próprias dos gráficos (inclinação, intersecção com eixos, etc.) 

e, de outro, os valores escalares das equações (coeficientes positivos ou negativos, maior, 

menor ou igual a 1) ”. Através deste enunciado que já fornece a lei de formação da Função 

Afim, ficou destinado ao discente notar os coeficientes 𝑎 e 𝑏 baseando-se no real 

entendimento da definição de cada um. Foram utilizadas funções que apresentam casos 

particulares e até mesmo elementares, como apresentadas nos itens b e c, onde 𝑏 = 0 e 

𝑎 = 0, respectivamente, e, além disso, no item a, optamos por escrever a função dada na 

forma 𝑦 = 𝑏 + 𝑎𝑥. 

 

Dos 43 alunos envolvidos na resolução do questionário investigativo: 

 

 Item a 

 10 alunos responderam corretamente; 

 14 alunos responderam 𝑎 = 2 e 𝑏 = −1; 
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 14 alunos responderam 𝑎 = 2 e 𝑏 como sendo outras respostas, como 0 e 

– 𝑥, por exemplo; 

 5 alunos deram outra resposta. 

 

Podemos notar que, mais de 65% da turma respondeu que o valor do coeficiente 

𝑎 na função apresentada é igual a 2. Com isto, podemos perceber que a apresentação da 

referida Função Afim na forma 𝑦 = 𝑏 + 𝑎𝑥 contribuiu para este alto índice de erros nas 

respostas. Além disso, percebemos que, em maioria dos casos apresentados, os discentes 

possuem a idéia de que o valor do coeficiente 𝑎 é sempre o primeiro valor numérico 

apresentado após o símbolo da igualdade. Este fato pode ser conseqüência da única forma 

apresentada ao aluno da Função Afim na forma 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, sem nenhuma outra 

variação. 

 

 Item b 

 10 alunos responderam corretamente; 

 11 alunos responderam 𝑎 = 9 e 𝑏 = 1; 

 8 alunos responderam 𝑎 = 9 e não deram valor algum para 𝑏; 

 8 alunos responderam 𝑎 = 1 e 𝑏 = 9; 

 4 alunos deram outras respostas; 

 2 alunos deixaram em branco. 

 

Aproximadamente 45% da turma conseguiu reconhecer o real valor do coeficiente 

𝑎, o igualando a 9. Mas aproximadamente 19% não identificaram o valor correto do 

coeficiente 𝑏. De modo geral, mais de 81% da turma não conseguiram identificar o valor 

correto do coeficiente 𝑏. Além disso, assim como no item a, alguns alunos não notaram a 

ordem correta dos coeficientes da função apresentada, onde também vários discentes 

identificaram uma possível existência de algum coeficiente sendo igual a 1. Com isto, 

percebemos que há alguma dificuldade em perceber que, neste caso, o coeficiente 𝑏 = 0, 

ou seja, quando não está explícito o referido coeficiente, o aluno idealiza ter 𝑏 = 1, ao 

invés do valor correto (𝑏 = 0). 

 

 Item c 

 8 alunos responderam corretamente; 



56 
 

 
 

 9 alunos responderam 𝑎 = 11 e 𝑏 = 1; 

 9 alunos responderam 𝑎 = 1 e 𝑏 = 11; 

 7 alunos responderam 𝑎 = 11 e apresentaram outro valor para o 

coeficiente 𝑏, como 11 e 0, por exemplo; 

 8 alunos responderam 𝑏 = 11 e apresentaram outro valor para o 

coeficiente 𝑎, como 𝑥 e 𝑦, por exemplo; 

 2 alunos deixaram em branco. 

 

Em torno de 40% dos alunos da turma conseguiram notar que 11 corresponde ao 

valor numérico do coeficiente 𝑏. Mas, assim como no item b, muitos deles não 

identificaram o valor correto do coeficiente 𝑎. Também podemos observar a grande 

fragilidade em identificar o valor do coeficiente (seja ele 𝑎 ou 𝑏) quando o mesmo é igual 

a zero, onde sempre o apresentam com valor igual a 1, como podemos observar na 

resposta do ALUNO 18. 

 

Figura 3: Resposta do ALUNO 18 ao item 01 

 

 

De modo geral, nesta atividade, podemos perceber que os alunos conseguem 

identificar os coeficientes da Função Afim, mas possuem muita dificuldade nesta 

identificação quando se trata de casos particulares da função abordada, como citamos nos 

itens apresentados acima. Notamos a detenção que os discentes possuem a formatação 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, pois ao apresentarmos as funções em outro formato, apresentaram diversas 

dificuldades em identificar corretamente os valores dos coeficientes. Outro fato 

importante de ser citado é que, ao utilizarmos um dos coeficientes da Função Afim sendo 

igual a 0, em várias ocasiões, os discentes não notavam tal valor, hora apresentando o 

valor do coeficiente como sendo igual a 1, apresentando dificuldade em identificar o real 

valor do coeficiente tratado.  

 

4.1.2. PROBLEMA 02  

 



57 
 

 
 

Enunciado: Observando os gráficos a seguir, identifique os que correspondem ao gráfico 

de uma Função Afim. Além disso, identifique os valores dos coeficientes 𝑎 e 𝑏 baseando-

se no gráfico da referida Função Afim. 

a)  

 

 

 

 

b)  

 

 

c)  

 

 



58 
 

 
 

d)  

 

 

Neste item, objetivamos notar a capacidade do aluno em identificar a 

representação gráfica de uma Função Afim mediante apreciação de diversos tipos de 

gráficos (outras funções) e, além disso, notar a habilidade em obter os coeficientes de 

uma Função Afim possuindo apenas a representação gráfica da referida função. Foi 

necessário que o aluno realizasse um tipo de representação semiótica, a conversão, para 

que conseguisse obter os coeficientes da referida função. Tal transformação, de acordo 

com Duval (2003), é necessária para que haja compreensão, para que o domínio do 

conceito em Matemática esteja bem entendido a partir da conversão entre pelo menos 

dois registros. 

Dos 43 alunos envolvidos na resolução do questionário investigativo: 

 29 alunos marcaram a alternativa correta; 

 14 alunos marcaram outras alternativas; 

Dos 29 alunos que marcaram a alternativa correta: 

 2 aluno obteve os valores corretos dos coeficientes 𝑎 e 𝑏; 

 9 alunos obtiveram os valores 𝑎 = −1 e 𝑏 = 1; 

 12 alunos obtiveram outros valores, como  -1 e 2, 1 e -1, 2 e -1, entre outros; 

 6 alunos responderam apresentando pares ordenados, onde nenhum dos pares 

apresentados eram compostos pelos coeficientes da função.  

Alguns dos alunos que apresentaram suas respostas através de pares ordenados 

expressaram em suas respostas os pontos que, em alguns casos, fazem parte da reta 

correspondente a função apresentada e que, em sua maioria, os discentes informam os 

pontos que são exibidos seus valores numéricos no gráfico e que, geralmente, são os 

pontos de intersecção entre a reta e os eixos do plano cartesiano, como mostrado na figura 

a seguir da resposta do ALUNO 21.  
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Figura 4:. Resposta do ALUNO 21 ao item 02 

 

 

O ponto crucial deste item é o fato de nenhum aluno conseguir obter os valores dos 

coeficientes da função tratada sendo apresentada sua representação gráfica, apenas. Além 

disso, podemos perceber, de acordo com as respostas, a grande influência da apresentação 

dos valores numéricos dos pontos de intersecção entre a reta correspondente a função e 

um dos eixos do plano cartesiano, entre outros, pois foram os mais apresentados como 

resposta. 

4.1.3. PROBLEMA 03  

 

Enunciado: João Pessoa, capital do estado da Paraíba, está entre as capitais do Brasil 

com maior índice de turistas no período de janeiro a abril a cada ano, desde 2011. Este 

índice a cada dia cresce mais. Como conseqüência desta grande visitação, aumenta-se a 

utilização de táxis na cidade. Em cada corrida de táxi, é cobrada a taxa fixa, chamada de 

“bandeirada”, no valor de R$ 3,20, além de R$ 1,80 por cada quilômetro rodado. Sendo 

assim: 

a) Do que depende o valor a pagar? 
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b) O preço a pagar por uma corrida de 𝑥 qual seria esta função? 

c) Se algum cliente percorrer 12 quilômetros no táxi, qual será o valor a pagar? 

d) Se certo cliente pagou R$24,80 pela corrida, quantos quilômetros percorreu? 

Neste item objetivamos utilizar dois tipos de representação da Função Afim: a 

língua natural e a representação geométrica, além da conversão necessária entre os tipos 

de representação abordados. São tais conversões que possibilitarão aos alunos 

compreender, efetuar e controlar a diversidade dos processos matemáticos que lhe são 

propostos, de acordo com Duval (2005). No item b, ao solicitarmos a forma algébrica da 

Função Afim tratada, tivemos a intenção de verificar se os alunos conseguiriam construir 

a representação algébrica da função com maior facilidade já sabendo e notando a 

dependência dos quilômetros rodados na obtenção do valor a ser pago pela corrida. Por 

este motivo, logo no item a, os discentes foram interrogados sobre a relação de 

dependência entre o valor a pagar e os quilômetros percorridos. Além disso, já se deixa 

claro no enunciado do item b que a variável 𝑥 irá representar os quilômetros rodados, ou 

seja, indicamos substancialmente que o valor a ser pago pela corrida deverá ser 

representado por 𝑦 = 𝑓(𝑥). 

Entre os 43 alunos envolvidos na resolução do questionário investigativo: 

 Item a 

 28 responderam fazendo menção aos quilômetros que serão rodados para 

determinação do valor a pagar pela corrida; 

 15 responderam de outra forma, mencionando variáveis como: 

dependência do tipo de carro, da qualidade do percurso (asfalto, 

obstáculos, etc.). 

Aproximadamente 78% da turma conseguiram reconhecer que o valor a ser pago pela 

corrida tem dependência direta da quantidade de quilômetros que serão rodados, onde 

22% da turma mencionaram outros fatores indiretos. 

 Item b 

 27 responderam afirmativamente, que o preço a pagar pela corrida de x 

quilômetros pode ser representado por uma Função Afim; 

 16 responderam negativamente, que o preço a pagar pela corrida de x 

quilômetros não pode ser representado por uma Função Afim. 

Aproximadamente 75% da turma conseguiram reconhecer que o valor a pagar (y) 

pela corrida, dependente da quantidade de quilômetros percorridos (x) pode ser 
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representado através de uma Função Afim. Dos 17 alunos que responderam 

afirmativamente, 4 deles conseguiram expressar corretamente a função tratada no 

problema: y = 1,80x + 3,20. Mas, 5 dos 17 alunos responderam que a expressão correta 

corresponderia a função apresentada no problema seria y = 3,20x + 1,80. Cerca de 50% 

dos alunos que identificaram a relação existente entre o valor a ser pago pela corrida e a 

quantidade de quilômetros percorridos também identificam os valores dos coeficientes a 

e b da função que representa algebricamente a relação tratada, mas, maiorias deles, não 

conseguem notar o valor correto de cada coeficiente.  

Além disso, 4 responderam expondo apenas a forma geral de uma Função Afim: 

y = ax + b, sem colocar valor numérico para a e b. Ainda, 3 dos 17 alunos responderam 

de outras formas, como f(x)=3,2 ; y = 3,2x ; y = 1x + 3,2 , onde notamos mais 

evidentemente que os alunos muitas vezes conseguem identificar o valor dos coeficientes, 

mas não os expressam de maneira correta. Um deles não expressou Função Afim 

qualquer. Podemos notar neste item a mesma problemática apresentada no tópico 5.1.1 

deste capítulo, onde os alunos apresentam dificuldade em reconhecer e expressar 

corretamente os valores dos coeficientes da Função Afim, não possuindo a habilidade de 

identificá-los quando são apresentados em forma diferente a y = ax + b, muitas vezes 

notando-os, mas não conseguindo expressá-los.  

 Item c  

 12 responderam corretamente, também utilizando a Função Afim 

correspondente ao problema obtida no item b; 

 5 responderam equivocadamente, obtendo valores aproximados, mesmo 

obtendo a expressão da Função Afim no item b; 

 11 responderam equivocadamente, mas também não tinham expressado a 

Função Afim correta no item b, onde alguns responderam de acordo com 

a função que informou no item b; 

 8 responderam corretamente, mesmo afirmando no item b que o preço a 

pagar por uma corrida de x quilômetros não pudesse ser representado 

através de uma Função Afim; 

 6 responderam equivocadamente, onde afirmaram no item b que o preço a 

pagar por uma corrida de x quilômetros não pode ser representado através 

de uma Função Afim. 



62 
 

 
 

Podemos notar que, ao tratarmos a Função Afim em situações práticas e abordando-

as através da linguagem natural, os discentes conseguem compreender e desenvolver as 

relações necessárias entre a idéia matemática de Função Afim e a busca pelo resultado 

correto, muitas vezes conseguindo obtê-lo. 

 Item d 

 13 responderam corretamente, expressando a Função Afim correta no item 

b e também respondendo corretamente o item c; 

 5 deixaram em branco; 

 3 respondeu equivocadamente, mesmo acertando a resposta do item b; 

 6 responderam corretamente, mesmo errando a resposta do item b; 

 6 responderam equivocadamente, e também não haviam expressado 

corretamente a Função Afim no item b; 

 8 responderam corretamente, mesmo afirmando no item b que o preço a 

pagar por uma corrida de x quilômetros não pudesse ser representado 

através de uma Função Afim; 

 2 responderam equivocadamente, onde afirmaram no item b que o preço a 

pagar por uma corrida de x quilômetros não pode ser representado por uma 

Função Afim. 

Notamos neste item a variância entre respostas que independem da obtenção da 

Função Afim envolvida no problema. Alguns alunos conseguiram responder o item d 

mesmo cometendo erros em itens anteriores, onde o uso da linguagem natural e a idéia 

matemática da questão que possuíam os possibilitaram obter o valor correto neste item. 

Vejamos a resposta do ALUNO 20. 

 

Figura 5: Resposta do ALUNO 20 ao item 03 
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Podemos notar que, mesmo não reconhecendo a real dependência do valor a ser 

pago pela corrida com relação aos quilômetros percorridos na mesma e não conseguindo 

identificar a representação algébrica da Função Afim tratada na questão, o aluno 

conseguiu obter a resposta correta dos itens c e d, encontrando o valor a ser pago por uma 

corrida de 12 quilômetros e obtendo a quantidade de quilômetros percorridos em uma 

corrida a qual pagou R$24,80, fazendo todos os cálculos de modo consciente e 

justificando verbalmente todas as ações desenvolvidas na resolução, como podemos notar 

na imagem a seguir, que corresponde ao cálculo feito pelo aluno em sua resolução, 

demonstrando certa estratégia e habilidade aritmética na obtenção da resposta correta. 

Observemos também que, tal procedimento de resolução não é ideal para a série que 

ocupa, pois estas habilidades são desenvolvidas em anos bem anteriores a este. 

 

Figura 6: Cálculo do ALUNO 20 envolvido na resolução do item 03 
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4.1.4. PROBLEMA 04  

Enunciado: Observando as tabelas expressas abaixo, identifique a(s) alternativa(s) que 

representam Funções Afins e escreva a representação escrita (lei de formação) da função 

referente a cada alternativa assinalada. 

a)   

X 0 1 2 3 

Y 1 3 5 7 

b)  

X 1 9 21 90 

Y 11 22 59 66 

c)  
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X -1 0 1 2 

Y -5 0 5 10 

d)  

X 3 13 23 33 

Y 23 26 32 32 

 

 Este item foi elaborado no propósito de envolver duas representações da Função 

Afim: a representação tabular e a algébrica. Ressaltamos que, de acordo com Duval 

(2005), não há a possibilidade de estudar os fenômenos relacionados ao conhecimento 

que possam ser tratados por uma pessoa sem termos a representação do objeto. Foram 

mostradas tabelas que, inicialmente, solicitava que os alunos identificassem qual das 

tabelas possuía alguma relação entre todos os valores apresentados de x referente a todos 

os valores de y mostrados e, após esta identificação, obtivesse a lei de formação das 

respectivas funções afins assinaladas. 

 Dos 43 alunos envolvidos na resolução do referido questionário investigativo: 

 4 marcou a alternativa a e c; 

 7 marcaram apenas a alternativa a; 

 14 marcaram apenas a alternativa c; 

 6 marcaram a alternativa c e outra alternativa qualquer, errada; 

 4 marcou a alternativa a e outra alternativa qualquer, errada; 

 8 marcaram outra(s) alternativa(s). 

Além disso, podemos destacar que: 

 28 escreveram a lei de formação incorreta para a(s) alternativa(s) assinalada(s); 

 15 não escreveram lei de formação para a(s) alternativa(s) assinalada(s). 

Alguns alunos reconheceram que alguma das tabelas apresentava uma relação que 

caracterizava uma Função Afim, mas não conseguiam expressar a função que as 

correspondessem. Vale ser destacado que apenas um aluno da turma conseguiu identificar 

as duas tabelas que correspondem a uma Função Afim. O fato dos alunos marcarem em 



66 
 

 
 

maior quantidade a alternativa c como sendo a tabela que representa uma Função Afim 

pode ser pelo motivo de que, a função tratada possui, em sua representação geral, b=0, ou 

seja, o valor de y na tabela será sempre algum múltiplo de a, onde a=5, neste caso, pois a 

alternativa a apresenta uma função onde a e b são diferentes de zero. Além disso, os 

discentes não conseguiram representar as funções tratadas na forma algébrica, 

demonstrando grandes dificuldades de fazer a conversão entre estes dois tipos de 

representação: tabular e algébrica. 

4.1.5. PROBLEMA 05  

 

Enunciado: Analisando cada gráfico apresentado abaixo, expresse a representação 

escrita (lei de formação) das funções apresentadas. 

a) 

 

b) 

 

c)  

 

 

d) 
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e) 

 

 

Desenvolvemos esta questão com o intuito de relacionar dois tipos de 

representação da Função Afim: a representação gráfica e a algébrica. Objetivamos notar 

as habilidades e competências dos alunos em realizar a conversão entre estes tipos de 

representação. Reconhecemos que não é simples relacionar representações da Função 

Afim. A compreensão em Matemática, envolvendo diversas situações, tem o princípio de 

não confundir o objeto matemático com sua representação, como destacam alguns 

autores, como Pelho (2003) e Oliveira (1997), por exemplo.. Nos itens, foram 

apresentados gráficos de Funções Afins com alguns valores numéricos explícitos nos 

eixos cartesianos para que os alunos pudessem ter informações suficientes para a 

obtenção da forma algébrica de acordo com cada gráfico, respectivamente. 

Dos 43 alunos envolvidos na resolução do questionário investigativo: 

 Item a 

 27 não expressaram a lei de formação correta; 

 10 não expressaram lei de formação, realizando apenas cálculos; 

 6 deixaram em branco. 

 Item b 

 20 não expressaram a lei de formação correta; 

 7 expressaram a lei de formação correta; 

 7 não expressaram lei de formação, realizando apenas cálculos; 
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 9 deixaram em branco. 

 Item c 

 18 não expressaram a lei de formação correta; 

 8 expressaram a lei de formação correta; 

 7 não expressaram lei de formação, realizando apenas cálculos; 

 10 deixaram em branco. 

 Item d 

 27 não expressaram a lei de formação correta; 

 10 não expressaram lei de formação, realizando apenas cálculos; 

 6 deixaram em branco. 

Alguns alunos apresentaram cálculos e expressões próximas às corretas, mesmo 

não chegando a real lei de formação das funções tratadas. Tais fatos possam ser 

conseqüência da não utilização da representação tabular em sala de aula com ênfase, onde 

os discentes diversas vezes citaram verbalmente o fato de não haverem utilizado este tipo 

de representação em sala desde o momento em que o professor fez a explanação deste 

conteúdo. Os alunos mostraram algumas habilidades em tratar os dados apresentados no 

gráfico, mas ficaram presos ao mecanismo de usar as “fórmulas” geralmente apresentadas 

nos livros didáticos para obtenção dos coeficientes a e b, se detendo aos dados 

matemáticos e recorrendo a representação algébrica geral de uma Função Afim: y = ax + 

b. 

 

4.1.6. PROBLEMA 06 

 

Enunciado: Uma renomada empresa com sede em Campina Grande possui dois sócios. 

Eles dividem igualmente o lucro mensal da empresa que os pertence.  O valor (em R$) 

que cada um irá receber mensalmente [f(x)] é função do lucro a ser dividido (x). Qual é a 

lei de formação desta função? 

Buscamos apresentar um enunciado simples e direto, onde já é informado que a 

variável x representa o lucro e f(x) o valor que cada sócio irá receber, em reais. Coube 

aos alunos encontrar a expressão algébrica que representa a função enunciada, através da 

conversão tendo a linguagem natural como representação de partida e a algébrica como 

representação de chegada, pois a compreensão em Matemática está relacionada a 

articulação entre registros, e não ao ‘enclausuramento’ de cada registro, como afirma 
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Duval (2005). Estamos utilizando dois tipos de representações semióticas: a linguagem 

natural e a representação algébrica de uma Função Afim. Propositalmente, tomamos um 

caso particular da Função Afim, onde b=0. 

Dos 43 alunos envolvidos na resolução do questionário investigativo: 

 10 expressaram a função corretamente; 

 8 expressaram a função na forma f(x) = 2x; 

 8 deixaram em branco; 

 17 expressaram a função equivocadamente. 

 

Dos 17 alunos que não apresentaram a expressão correta referente a função tratada, 

alguns demonstraram saber que o valor total do lucro deveria ser dividido por dois, mas 

não conseguiram identificar o significado e valores dos coeficientes, onde um deles 

escreveu a expressão 𝑓(𝑥) =
1

2
𝑥 + 𝑏, onde não identificou que, neste caso, b=0, como 

apresentado na figura a seguir.  

 

Figura 7: Resposta do ALUNO 22 ao item 06 

 

 

Nisto, podemos notar que a compreensão real dos coeficientes e suas contribuições 

não estão claras para os discentes, assim como detectado em itens anteriores. De modo 

verbal, os alunos conseguiam demonstrar conhecimento, competências e habilidades para 

trabalhar com o referido problema, mas a formalização na representação algébrica foi 

impossibilitada pelo próprio fato apresentado por eles em sala, que é o de identificar os 

valores de a e b na função tratada.  

 

4.1.7. PROBLEMA 09  

 

Enunciado: Marque com x os tipos de tarefa que você utiliza ou já utilizou nas aulas de 

matemática. 

(   ) tarefas de memorização;   

(   ) problemas matemáticos; 
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(   ) exercícios; 

(   ) atividades de investigação; 

(   ) projetos e tarefas de modelação. 

 

Neste item, objetivamos identificar quais as tarefas que os alunos  identificam 

que já utilizaram nas aulas de Matemática durante toda sua trajetória educacional e até 

mesmo durante as aulas deste ano letivo no componente Matemática. O tipo de tarefa 

“exercício” foi marcado por todos os alunos da turma e apenas um aluno não marcou 

problemas matemáticos, ou seja, 42 marcaram o item “problemas matemáticos”. 20 deles 

marcaram tarefas de memorização, assim como 20 também marcaram projetos e tarefas 

de modelação como tarefas que já utilizaram em sala de aula. 17 alunos afirmaram que já 

participaram de atividades de investigação em aulas de Matemática. Os discentes também 

fizeram questão de deixar claro que, geralmente, o professor de matemática se detém em 

suas aulas a explicar conteúdos matemáticos na lousa, passar exercícios estritamente 

matemáticos e, algumas vezes, por fim, propor problemas matemáticos, além de destacar 

que tais professores jamais atuaram como mediadores do processo educativo, não 

entendendo também o conceito de problema, que, de acordo com Randall Charles & 

Frank Lester (1982) apud Junior e Guérios (2009), é uma tarefa para o indivíduo quer e 

precisa encontrar uma solução, não tem procedimento prontamente disponível para achar 

a solução e deve fazer uma tentativa para encontrá-la. Como inicialmente tínhamos a 

pretensão de trabalhar com as investigações matemáticas, tal tipo de tarefa aparece em tal 

questionário investigativo. No item a seguir, poderemos detectar algumas propriedades 

referentes aos conceitos dos alunos sobre cada tipo de tarefa apresentado. 

 

4.1.8. PROBLEMA 10 

 

Enunciado: Com suas palavras, defina o que você entende de cada expressão citada 

abaixo. 

a) Tarefas de memorização; 

 

b) Problemas matemáticos; 

 

c) Exercícios; 
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d) Atividades de investigação; 

 

e) Projetos e tarefas de modelação. 

 

Neste item, objetivamos obter opiniões de entendimento dos alunos referente a 

cada tipo de tarefa apresentado no item anterior. Fazendo uma análise geral, os alunos 

conseguem notar alguma diferença existente entre os tipos de atividades apresentados. Na 

imagem a seguir, podemos notar a opinião de um aluno referente aos problemas 

matemáticos, confirmando aquilo que conseguimos identificar na análise do questionário 

investigativo, ou seja, não diferenciando claramente o que é problema e exercícios e 

entendendo o segundo como tipo de problema, não notando que exercício requer uma 

aplicação direta de um algoritmo, artifício ou algum modelo apresentado pelo professor 

na aula.  

 

Figura 8:  Resposta do ALUNO 22 ao item 10 

 

 

O discente diz que problemas matemáticos são exercícios contextualizados, ou 

seja, não consegue identificar a diferença existente entre problemas matemáticos e 

exercícios, como se esta diferença se resumisse apenas a contextualização. Até além 

disso, como podemos ver na imagem a seguir, o aluno diz que problemas matemáticos 

são aqueles que o professor coloca para que eles respondam, sem especificar ou detalhar 

pontos inerentes aos problemas.  
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Figura 9: Resposta do ALUNO 15 ao item 10 

 

  

Analisando o questionário investigativo de modo geral, podemos destacar os 

pontos a seguir: 

 De modo geral, os alunos conseguem tratar a representação algébrica da 

Função Afim, mesmo possuindo alguns problemas de tratamento no que 

diz respeito a alguns casos particulares da função; 

 Reconhecem a representação geométrica (gráfica) da Função Afim, mas 

não conseguem convertê-la para a representação algébrica; 

 Conseguem tratar a Função Afim através de sua representação na 

linguagem natural, mas apresentam problemas em converter para a 

representação algébrica, possuindo ainda maiores problemas para 

converter para a representação gráfica; 

 Possuem habilidades em tratar a função em sua representação tabular, mas 

não conseguem converter para a representação algébrica; 

 Não conseguem converter a representação gráfica para algébrica, mas 

alguns convertem para a representação tabular e, a partir daí, convertem 

para a representação algébrica; 

 Todos os alunos reconhecem o uso de exercícios em sala de aula e alguns 

outros notam o uso de problemas; 

 Citam a ação do professor em primeiro explicar o conteúdo puramente 

matemático seguido de exercícios e, por fim, a exposição de “problemas”; 

 Em geral, os alunos não notam diferença entre exercícios e problemas. 
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Gostaríamos de destacas alguns pontos que possam ter alguma influência nas 

respostas dos alunos no questionário. Como um todo, não abordamos a representação na 

linguagem natural como representação de chegada obrigatoriamente, ou seja, em alguns 

problemas utilizamos outro tipo de representação para que os alunos o convertessem para 

a linguagem natural. Também, em sua maioria, utilizamos sempre a representação 

algébrica em maior parte dos questionamentos apresentados. Não usamos problemas 

abertos. 

 

4.5. OS PROBLEMAS APLICADOS 

 

Nossos relatos foram baseados no diário de bordo por nós utilizado para melhor 

acompanhamento das atividades realizadas com a turma envolvida na pesquisa que 

aponta pontos de fundamental importância que devem ser considerados em nossa 

pesquisa. Na execução das atividades de desenvolvimento, por atuar como pesquisador 

mediador, em alguns momentos sentimos a necessidade de se dirigir a lousa para 

esclarecimento de alguns pontos matemáticos que geraram dúvidas nos alunos, pois este 

fato foi solicitado pelos próprios discentes, pois citaram que estão acostumados com o 

uso constante da lousa para explicação do conteúdo matemático. 

Como nossa pesquisa tem como pretensão realizar dois estudos de caso, optamos 

por colocar os alunos envolvidos neste estudo juntos, mas em cadeiras individuais, ou 

seja, cada um fazendo uso exclusivo de um espaço. Alguns alunos queixaram-se da 

duração de cada atividade, pois utilizamos cinquenta minutos em cada uma delas, o que 

mexeu um pouco com a rotina deles, visto que o professor de matemática ministrava, em 

algumas vezes, duas aulas por dia, pois o horário escolar foi montado de acordo com o 

modelo pedagógico adotado na escola. Solicitamos aos alunos que, todas as operações 

matemáticas (assim como qualquer anotação envolvida) fossem escritas na folha que 

constava a atividade, pois necessitaríamos da maior quantidade de informações possíveis 

para maior fidedignidade de nossa pesquisa, mesmo que eles pudessem utilizar a 

calculadora. Na identificação dos alunos nas atividades, solicitamos apenas que os 

estudantes envolvidos no estudo de caso se identificassem utilizando a nomenclatura 

proposta por eles e que seria utilizada durante toda a pesquisa  
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 Na elaboração das questões apresentadas nas atividades, visto que foram 

elaboradas pelo pesquisador, procuramos utilizar problemas do cotidiano do aluno, para 

que vejam casos de vivência que os discentes envolvidos no caso possam ter proximidade 

real com sua realidade. Este ponto foi notoriamente apresentado pelos alunos como 

motivador, vista a associação feita à pontos atuais e que era de interesse deles resolver 

tais problemáticas apresentadas. Há alguns problemas estruturais na escola, como a 

climatização das salas que apresentaram problemas, pois a temperatura esteve sempre alta 

durante todas as atividades tornando o ambiente um pouco quente, o que incomodou os 

discentes, interrompendo-os na concentração, onde este fato está associado a alta 

temperatura já apresentada na região na época da realização das atividades. 

 Observando o desenvolvimento das atividades em si e a resolução das mesmas, 

principalmente em questões que envolvia distâncias (quilômetro, metro, etc.), os alunos 

apresentaram dificuldades no tratamento de tais informações, onde identificamos algumas 

complexidades de utilização de conteúdos abordados em séries anteriores, ou seja, ao se 

deparar com operações matemáticas que necessitavam de conteúdos matemáticos visto 

pelos estudantes em séries anteriores, eles apresentavam muitas dificuldades na resolução 

dos problemas apresentados, para o caso do questionário investigativo. 

 Pelo espaço físico da sala de aula não ser climatizado e já pelo incômodo da 

temperatura, e além disso, pela atividade proporcionar um diálogo entre os estudantes de 

acordo com a metodologia utilizada pelo pesquisador, em alguns momentos, a 

conversação durante a execução da atividade incomodou alguns estudantes, onde foi 

necessária a intervenção do pesquisador para que a atividade conseguisse transcorrer com 

tranquilidade. 

 

4.6. ANÁLISE A PRIORI DOS PROBLEMAS ABERTOS 

 

A seguir, apresentaremos a análise a priori dos problemas abertos utilizados em 

nossa pesquisa e aplicados com os alunos envolvidos em nosso estudo de caso, 

apresentando cada problema e subitens seguidos de suas análises prévias. 

 

4.6.1. PROBLEMA 1 
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ENUNCIADO: Em um certo dia, dois carros partiram de João Pessoa com destino a 

Campina Grande, nos quais ambos saíram no mesmo instante, e seguiram juntos até o 

município do Cajá. Lá, um dos carros parou um pouco para descanso. Parou por cerca de 

10 minutos e, ao partir, seguiram em uma velocidade média de 110 km/h. Por sua vez, o 

carro que seguiu o percurso sem parar para descanso, está se movendo a uma velocidade 

de 90 km/h durante toda a viagem. Depois de quanto tempo e de quantos quilômetros o 

carro que paralisou para descanso irá ultrapassar o carro que continuou no percurso sem 

parar? 

O problema supõe que os dois carros estão em velocidades muito constantes e, o 

carro que faz uma pausa, ao sair novamente, já toma uma velocidade constante de 110 

km/h imediatamente. Podemos notar que há uma grande variedade de possibilidades de 

abordagens que o aluno pode adotar para resolver este problema e, assim, tratar e/ou 

alguns registros de representações semióticas da Função Afim. Vamos notar alguns 

métodos (simples ou mais elaborados) que os alunos podem adotar para resolver este 

problema. 

Um primeiro método de resolução pode ser utilizando a representação tabular de 

uma função. Por tentativa, o aluno pode supor valores comparando o tempo da viagem e 

a distância percorrida pelos carros, objetivando encontrar o valor preciso do novo 

encontro entre eles. Vejamos: 

Tabela 4: Possível resposta para o problema aberto 1 

Tempo (min.) 10 20 30 40 50 60 

Distância (Km) 15 30 45 60 75 90 

 

Através de um registro tabular dos dados, o aluno poderá tentar obter a distância 

percorrida por um dos carros e, similarmente, construir uma nova tabela referente ao outro 

veículo e comparar ambas para obtenção do momento de encontro dos dois veículos. O 

fato de um número inteiro de minutos ser a solução do problema poderá ajudar a tornar a 

busca do resultado através deste método mais eficaz. 

Inicialmente, destacamos que, como o problema é apresentado na representação 

da linguagem natural, utilizando alguma outra representação, poderemos notar e analisar 

a conversão entre elas. Em uma análise aritmética, o aluno pode converter a unidade hora 

em minutos e, assim, levantar pontos (pares ordenados) relacionando tempo e distância 
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percorrida para tratar os dados através de uma representação gráfica da função. Assim, 

possivelmente esboçando o gráfico de distância e tempo dos dois veículos, identificando 

o ponto de intersecção entre elas, pode obter o momento do encontro entre os dois carros. 

Dentro desta análise, o aluno pode notar a relação de proporcionalidade entre os valores 

tratados e suas respectivas unidades, na qual esta relação é inerente a Função Afim. Mas, 

em algum momento, o aluno poderá se deparar com alguma situação de que não irá 

possuir o conhecimento matemático necessário para obtenção do valor real desejado. 

Destacamos também que, como os alunos estão cursando o primeiro ano do 

Ensino Médio, relacionando componentes curriculares e outras representações da Função 

Afim assim como o uso da Matemática no cotidiano, tais estudantes poderão trabalhar 

com a representação algébrica da função tratada, por exemplo, se conhecer um pouco 

sobre velocidade média, abordada na Física. Assim, trataria tal representação e, até 

mesmo convertendo-a para alguma outra representação, poderia obter a informação 

desejada. 

4.6.2. PROBLEMA 2 

 

ENUNCIADO: Observe o anúncio publicitário da empresa de telecomunicações VIVO 

na imagem a seguir. 

 
FONTE: blogandonoticias.com (Acessado em 20 de outubro de 2015) 

 

De acordo com as informações apresentadas acima e supondo que, para ligações 

com duração fracionada (como 1 minuto e 25 segundos, por exemplo) a tarifa é 

proporcional ao valor do minuto, como ocorre a variação, minuto a minuto, do valor a 

pagar por uma chamada com duração máxima de 5 minutos? E como varia o valor a pagar 

por uma chamada com duração superior a 5 minutos? Quanto pagará um cliente por uma 

ligação de 7 minutos e 47 segundos? 
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 O referido problema apresenta uma situação do cotidiano que envolve algumas 

variações de valores a serem pagos por ligações entre telefones de uma referida empresa. 

A problema, primeiramente, tem o interesse de saber como ocorre a variação minuto a 

minuto do preço das ligações possivelmente realizadas pelos clientes. Uma das 

possibilidades de resolução deste problema é a construção de uma tabela que consta a 

variação do número de minutos das ligações e os respectivos preços a pagar até o 

quantitativo máximo de 5 minutos, conforme modelo a seguir. 

 

Tabela 5: Possível resposta para o problema aberto 2 

n° de minutos R$ 

1 0,05 

2 0,10 

3 0,15 

4 0,20 

5 0,25 

 

 De maneira análoga, os alunos poderão responder o próximo problema também 

usando uma tabela, mas agora apresentando os valores correspondentes a ligações com 

duração superior a cinco minutos, conforme exemplo a seguir. 

 

Tabela 6: Sequência da possível resposta para o problema aberto 2 

n° de minutos R$ 

6 0,30 

7 0,35 

8 0,40 

9 0,45 

10 0,50 
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 Quanto ao último questionamento que tem o objetivo de saber quanto pagará um 

cliente por uma ligação de 7 minutos e 47 segundos, o aluno poderá consultar a tabela 

montada acima montada por ele e verificar qual o valor correspondente a tal ligação, pois 

é correspondente a uma ligação com um total de 8 minutos de duração. Caso não consiga 

identificar tal valor na tabela, notando que a ligação de 7 minutos e 47 segundos 

corresponde ao preço de uma ligação de 8 minutos, bastará que o aluno faça uma simples 

operação de multiplicação entre 0,05 e 8 para obtenção do resultado desejado. 

4.6.3. PROBLEMA 3 

 

ENUNCIADO: Duas grandes empresas paraibanas de transporte, A e B, possuem ônibus 

com 50 lugares. Ambas planejam realizar uma excursão para um parque aquático no 

estado de Pernambuco. A empresa A pretende cobrar R$25,00 por passageiro mais uma 

taxa fixa de R$400,00. Já a empresa B, irá cobrar R$29,00 por passageiro mais uma taxa 

fixa de R$250,00. Qual o quantitativo mínimo de passageiros para que o contrato com a 

equipe A fique mais barato do que o contrato com a empresa B? Há algum quantitativo 

de passageiros para que o valor a pagar pela excursão seja o mesmo para as duas 

empresas? 

 Dentro desta problemática, iremos destacar duas possíveis maneiras de resolução 

deste. Primeiramente, o aluno poderá criar uma tabela com o valor que pode variar de 

acordo com o quantitativo de passageiros participantes da viagem e o respectivo preço 

individual por empresa e, por fim, adicionar a taxa fixa correspondente as empresas.  

 

Tabela 7: Possível resposta para o problema aberto 3 

n° de passageiros Empresa A (R$25,00 por passageiro) Empresa B (R$29,00 por passageiro) 

10 R$250,00 + R$400,00 = R$650,00 R$290,00 + R$250,00 = R$540,00 

20 R$500,00 + R$400,00 = R$900,00 R$580,00 + R$250,00 = R$830,00 

30 R$750,00 + R$400,00 = R$1.150,00 R$870,00 + R$250,00 = R$1.120,00 

40 R$1.000,00 + R$400,00 = R$1.400,00 R$1.160,00 + R$250,00 = R$1.410,00 

50 R$1.250,00 + R$400,00 = R$1.650,00 R$1.450,00 + R$250,00 = R$1.700,00 
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A partir da tabela apresentada acima, o aluno poderá notar que, o número do 

quantitativo de passageiros no qual o contrato da empresa A fica mais barato do que o da 

empresa B está entre 30 e 40 passageiros, pois uma viagem com 30 passageiros é mais 

barata sendo realizada com a empresa B e com 40 passageiros torna-se mais barato com 

a empresa A. A partir de algumas tentativas, poderá obter o quantitativo de passageiros 

no qual a viagem torna-se mais barata quanto realizada com a empresa A e também poderá 

notar que não há um número no qual a viagem tenha mesmo valor para as duas empresas. 

Outra forma de resolução pode ser a identificação das respectivas funções de 

acordo com cada empresa, igualá-las e, a partir disso obter as respostas desejadas. 

Conhecendo a forma y = ax + b de representar a função afim, referente as empresas A e 

B, teremos, respectivamente, as funções y = 25x + 400 e y = 29x + 250. Igualando-as, 

poderão obter a seguinte operacionalização: 

25x + 400 = 29x + 250 

29x – 25x = 400 – 250 

4x = 150 

x = 150/4 

x = 37,5 

Daí o aluno já poderá notar que não há um quantitativo exato para que a viagem 

tenha um mesmo custo quando realizada por qualquer uma das empresas. Também, até 

mesmo por uma simples substituição no valor de x, poderá notar que a partir do 

quantitativo de 38 pessoas a viagem custará menos se realizada pela empresa A. 

 

4.6.4. PROBLEMA 4 

 

ENUNCIADO: O herói de uma história em quadrinhos conseguiu fugir após ter sido 

aprisionado por inimigos. O herói, dirigindo um caminhão roubado em uma velocidade 

considerada constante de 72 km/h está a 40 km de distância de seus inimigos. Estes, ao 

perceber a fuga, tentarão alcançá-lo dirigindo um carro a 168 km/h. A distância entre o 

lugar onde o herói esteve prisioneiro e a fronteira da liberdade é de 83,8 km. O herói 

poderá alcançar a fronteira da liberdade? 
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 Inicialmente, observando o problema tratado, o aluno poderá não identificar 

claramente uma função afim inerente a problemática tratada. Assim, o uso da linguagem 

natural poderá ser relevante na resolução deste problema. Usando a linguagem natural, o 

aluno poderá notar, por exemplo, que para alcançar a fronteira da liberdade, o herói 

passará mais de uma hora, pois tem um percurso de 83,8 km para fazer e está a uma 

velocidade de 72 km/h. Em contrapartida, seus inimigos tem 123,8 km para percorrer e 

estão a uma velocidade média de 168 km/h, ou seja, conseguiriam chegar até a fronteira 

em menos de uma hora. Sendo assim, os inimigos alcançarão o herói. Caso o problema 

tratado tivesse a pretensão de obter a quilometragem exata em que o inimigo alcança o 

herói, o aluno precisaria realizar mais alguma(s) operação(ões) para obter o valor 

desejado. 

 Uma outra forma de resolver o problema pode ser identificando e tratando a 

função afim em sua linguagem algébrica. Inicialmente, os alunos poderiam identificar as 

duas funções tratadas no problema: y = 72x + 40 e y = 168x. Igualando-as, o aluno poderá 

obter o momento exato em que o herói e seus inimigos se encontram. Vejamos a seguir. 

168x = 72x + 40 

168x – 72x = 40 

96x = 40 

x = 40/96 

x = 0,42h 

 É nesse instante que o herói e os inimigos se encontram. Substituindo este valor 

em uma das funções, poderá ser obtida a quantidade de quilômetros após o momento 

inicial em que eles se encontram e, assim, saber se isto ocorre antes da fronteira ou não. 

Note: 

y = 168x 

y = 168 . 0,42 

y = 70,5 km 

 Isto quer dizer que, após 70,5 km do momento tratado eles irão se encontrar. Como 

o herói está a 83,8 km da fronteira, isto ocorrerá antes de que ele chegue até lá, 
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respondendo assim a problemática tratada. Caso o aluno tenha o interesse de utilizar a 

representação gráfica da função, poderá obter um pouco de dificuldade na obtenção do 

mesmo, pois as funções possuem seu coeficiente angular com um valor significativo 

(alto), ou seja, precisará que o aluno tenha uma boa nossa de proporção para que consiga 

desenhar o gráfico com qualidade e precisão. Mostraremos a seguir o gráfico de tais 

funções representado no software matemático Geogebra4. 

Figura 10: Gráfico da Função Afim no problema aberto 4 

 

 

4.7. ENTREVISTAS 

 Realizamos entrevistas semiestruturadas com o professor da turma e os alunos 

envolvidos no estudo de caso de nossa pesquisa. O roteiro da entrevista está apresentado 

nos apêndices e gostaríamos de destacar que, inicialmente, tínhamos a intenção de 

trabalhar com as investigações matemáticas. Portanto, tivemos a necessidade de 

reelaborar nossas entrevistas em alguns pontos e realizar um segundo momento para 

execução e conclusão da mesma. Iremos destacar com mais ênfase aquilo que nos é 

pertinente e relevante mediante nosso objetivo de pesquisa. As entrevistas foram 

realizadas nos dias apresentados na tabela a seguir com seus respectivos tempos de 

duração. 

                                                             
4 Geogebra é um software matemático que reúne geometria, álgebra e cálculo. É um sistema de 
geometria dinâmica. Pode ser acessado através do link geogebra.org  
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Tabela 8: Entrevistas 

Entrevista com o Professor 15/02/2017 15 minutos 

Entrevista com os Casos 15/02/2017 15 minutos 

 

 Nos anexos, estão apresentados os roteiros de entrevista utilizados com o 

professor e os casos, assim como suas respectivas transcrições.  

4.7.1. ENTREVISTA COM O PROFESSOR 

 As categorias de análise usadas na entrevista semiestruturada com o professor 

foram as seguintes: 

 As potencialidades e/ou fragilidades do docente mediante o conteúdo matemático 

trabalhado; 

 O uso de problemas nas aulas de matemática; 

 O conhecimento e a relação do docente com a Resolução de Problemas, tratando-

a como metodologia; 

 O conhecimento sobre os registros de representação semiótica. 

 

Inicialmente, destacaremos alguns pontos apresentados pelo professor e, um a um, 

abordaremos os objetivos de nossa entrevista mediante o diálogo entre o pesquisador e o 

professor entrevistado. Ao ser questionado através de uma das perguntas de nosso roteiro, 

o professor destacou que uma de suas dificuldades durante o seu curso de graduação foi 

o de acompanhar a linguagem matemática de seus docentes. Tal fato pode ocasionar 

também na dificuldade do professor em apresentar alguns conteúdos matemáticos em sala 

de aula, devido a possível complexidade de tal tema. Assim, podemos notar uma possível 

fragilidade do docente na teoria matemática em si. 

Durante toda sua graduação, o docente afirma que não possuiu nenhuma disciplina 

que tratasse especificamente da resolução de problemas em matemática, mas que 

houveram algumas abordagens inerentes a outros componentes curriculares cursados. Um 

ponto de relevância é de que o professor está trabalhando um projeto com seus alunos que 

envolve o uso de problemas para a aprendizagem em matemática. Quando questionado 

sobre o que aprendeu referente a resolução de problemas durante sua graduação, notamos 
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um pouco de insegurança na elaboração da resposta à pergunta realizada pelo 

pesquisador. Uma potencialidade que identificamos é a realização de uma atividade 

diagnóstica que irá apresentar quais as habilidades e/ou dificuldades dos alunos referente 

ao tema e, a partir daí, realizar ações para suprir tais carências, caso existam. Através de 

tal diagnóstico, o professor nota a dificuldade dos alunos em ler e interpretar os problemas 

para, a partir disto, poder solucioná-los. 

É de destacar o interesse do professor em ministrar aulas atrativas e que atraiam a 

atenção do aluno. Mas, a partir da fala do professor, identificamos uma falta de clareza 

sobre o que realmente é a resolução de problemas como metodologia. O conceito do 

docente sobre o que é a resolução de problemas está ligeiramente ligado a diferença entre 

problema e exercício. Notamos que o que ele entende por problema e sua resolução está 

mais diretamente conectada a definição de exercício. Mesmo notando que o docente 

entende um pouco sobre a metodologia de resolução de problemas, podemos observar 

que, as questões apresentadas por ele em sala de aula, em sua maioria, são exercícios, e 

não problemas. 

Referente a resolução de problemas, o docente citou que, mesmo não havendo 

uma disciplina específica sobre tal, conseguiu ver um pouco referente a este tema quando 

cursou algumas outras disciplinas durante o curso. Mas, não conseguiu ver nada sobre 

problemas abertos, como ele mesmo diz, ou seja, sua definição de problemas abertos é 

algo pessoal, sem influência de alguma definição previamente abordada. Isto se torna 

muito evidente quando o Eduardo diz que “problema aberto é aquele que não apresenta 

alternativas para que o aluno marque aquela que é correta”. Ou seja, o docente entende 

que problema aberto é apenas aquela questão que não apresenta alternativas para que o 

aluno marque a correta, ou seja, são questões que ele tem que escrever para poder obter a 

alternativa correta, como cita. 

Seguindo dentro desta mesma linha de raciocínio, o professor diz que “nunca 

gosto muito de colocar problemas com as alternativas já apresentadas para os alunos, 

porque assim eles vão direto chutar qual a certa e não vão fazer as contas para encontrar”. 

Caracterizamos, de fato, o uso de exercícios matemáticos na “ideia” de serem problemas 

matemáticos. Por mais que, em algumas situações, ele possa utilizar, de fato, problemas 

matemáticos, mas em maioria do tempo faz uso de exercícios. 
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Quando se trata especificamente da função afim, através de sua experiência 

docente, o professor destaca que “a maior dificuldade é entender e eu acho que quando a 

gente mostra a eles, tenta passar para eles para que serve, seria bem mais interessante, 

porque eles iriam visualizar de uma maneira mais clara, que já ia chamar a atenção deles”. 

Podemos notar que, quando apresentado problemas para resolução, os alunos possuem 

dificuldade em interpretação e também na concentração, para que possam resolver os 

problemas apresentados, muitas vezes por não ter interesse em resolvê-los. 

O professor nunca ouviu a nomenclatura “registros de representação semiótica”. 

Insistindo na pergunta para que possamos identificar se os alunos conhecem e se sabem 

tratar ou converter as diferentes formas de representação da função afim, podemos notar 

a dificuldade dos alunos em trabalhar com tal conteúdo matemático, e acordo com o que 

fala o professor. Diversas vezes, os alunos se deparam com operações matemáticas 

simples e que, por não conseguir resolvê-las, não conseguem concluir a resolução da 

questão tratada, seja ela problema ou exercício. 

Focando nas categorias de análise da nossa entrevista semiestruturada com o 

professor, a seguir, copiaremos um a um e faremos as considerações pertinentes, mediante 

os relatos apresentados acima e a transcrição da entrevista em si. 

 As potencialidades e/ou fragilidades do docente mediante o conteúdo matemático 

trabalhado; 

Podemos identificar o interesse do professor em trabalhar com problemas 

matemáticos, até mesmo pela promoção de um projeto com foco neste tema, mesmo sem 

ter tanta clareza no que é um problema de fato. Há algumas fragilidades sobre a resolução 

de problemas como metodologia e até mesmo sobre o que é um problema em si. Referente 

a definições puramente matemáticas, não identificamos fragilidades e, por conhecer o 

docente e sua atuação em sala de aula, sabemos que o mesmo possui uma habilidade 

puramente matemática considerável. 

 O uso de problemas nas aulas de matemática; 

O professor faz uso de problemas matemáticos em sala de aula, mas os mesmos 

não são problemas em si, geralmente. O que notamos é que o professor usa, de modo 

geral, exercícios como se fossem problemas. Geralmente executa o modo tradicional de 

apresentar o conteúdo matemático e, após isto, apresenta uma sequência de exercícios 

para fixação do conteúdo. 
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 O conhecimento e a relação do docente com a Resolução de Problemas, tratando-

a como metodologia. 

Como já citamos acima, o docente não possui uma clareza minimamente 

necessária para tratar a resolução de problemas como metodologia. Ele enxerga e executa 

em sala de aula apenas a exposição de, geralmente, exercícios e vão em busca das 

respostas, após a apresentação do conteúdo puramente matemático. 

 O conhecimento sobre os registros de representação semiótica. 

O docente não possui conhecimento sobre tal teoria nem ouviu falar algo sobre 

ela. 

 

4.7.2. ENTREVISTA COM OS CASOS 

 Nossas categorias de análise idealizadas em realizar a entrevista com os casos 

envolvidos em nosso estudo de caso foram os seguintes: 

 A clareza dos alunos sobre o que são problemas e, mais especificamente, referente 

o que é a resolução de problemas e problemas abertos; 

 O uso em sala de aula da resolução de problemas como metodologia; 

 As habilidades e/ou dificuldades referente ao tratamento ou a conversão entre as 

representações da Função Afim. 

Inicialmente, conseguimos perceber que os alunos possuem muito interesse pela 

matemática de modo geral. Isto fica mais claro para nós por termos atuado como diretor 

escolar na referida unidade e conhecer com mais afinco cada um dos alunos envolvidos 

na pesquisa. Mesmo com problemas externos que ocasionaram até mesmo a reprovação 

do Cláudio em anos anteriores, por exemplo, os alunos possuem boa vivência em 

matemática e muito interesse na área, com algumas habilidades previamente 

identificadas, é tanto que sempre estudam de modo autônomo, mesmo em casa ou na 

escola. 

De acordo com o relato dos alunos na entrevista, podemos notar que, assim como 

a visão do professor, para eles há uma grande dificuldade em entender o que é o problema, 

tendo geralmente esta definição como sendo exercícios. Isto fica claro quando o Cláudio 

diz que “resolver problemas para mim é o professor passar um assunto e eu tentar 

responder as atividades do assunto, como atividades que envolvem dinheiro que precisam 



86 
 

 
 

ser resolvidas”. Também se baseando na fala da Madalena, podemos perceber que, de 

fato, os alunos entendem problemas como sendo exercícios. Dizem ainda que, em sala de 

aula, o professor deixa bem clara e aberta a resolução de problemas, pois explica o 

conteúdo e em seguida apresenta “problemas” para que eles possam resolver. Tal 

definição de resolução de problemas dos alunos pode está diretamente ligada ao que o 

professor entende como conceito de tal metodologia, mesmo que vejam positivamente 

tais ações realizadas em sala. 

Assim como o conceito de resolução de problemas, podemos notar uma grande 

semelhança no que o professor destacou como sendo problemas abertos para aquilo que 

os alunos também apresentam. Para eles, problemas abertos são aquelas questões que não 

apresentam alternativas para marcar como resposta e, além disso, como diz a Madalena, 

não veem outra resposta para o que sejam problemas abertos. Referente a função afim em 

si e conteúdos matemáticos relacionados diretamente a ela, como as equações do primeiro 

grau, por exemplo, os alunos dizem que é um assunto legal de se estudar e que não 

possuíram dificuldades em conseguir estudá-lo em anos anteriores. Portanto, também se 

baseando no que conhecemos dos alunos, de fato, possuem boas habilidades na 

matemática, também sendo este um dos motivos para escolha dos mesmos para tornarem-

se estudos de caso de nossa pesquisa.  

No que se trata das diferentes formas de representar a função afim, os alunos não 

conseguem identificar tal objeto matemático sendo apresentado de maneiras diferentes. 

Dizem que “eu só vi daquele jeito que acha o valor de x”, ou seja, a representação 

algébrica. Também relatam que já se depararam com problemas matemáticos que 

envolvem tal conteúdo e que, mesmo possuindo alguma dificuldade inicial de resolvê-

los, posteriormente conseguiram desenvolver a habilidade de obter as respostas 

necessárias. Quando questionamos se poderiam conseguir resolver os problemas 

envolvendo a função afim usando algum outro tipo de representação, como a tabular por 

exemplo, dizem que possa ser que consigam obter as respostas que buscam e que já 

resolveram questões dessa forma, sem ir em busca da expressão matemática em si. 

Relacionando precisamente com as categorias de análise de nossa entrevista, os 

elencamos mais uma vez a seguir e, abaixo de cada um, os comentários conclusivos. 

 A clareza dos alunos sobre o que são problemas e, mais especificamente, referente 

o que é a resolução de problemas e problemas abertos; 
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Os alunos não possuem uma clareza concreta do que são problemas e possuem 

uma ideia muito similar à do professor de que exercícios é que são problemas 

matemáticos. Tal pensamento dos alunos podem ser influência do docente. Tal fato 

também acontece sobre o que são problemas abertos. Os alunos não conseguem 

identificar a metodologia de resolução de problemas e suas ações correspondentes. 

 O uso em sala de aula da resolução de problemas como metodologia; 

Como citado acima, o professor e os alunos em sala de aula, de modo geral, fazem 

uso de exercícios e não de problemas. 

 As habilidades e/ou dificuldades referente ao tratamento ou a conversão entre as 

representações da função afim. 

Os alunos possuem boas habilidades matemáticas para trabalhar com conteúdos 

matemáticos de modo geral por possuírem interesse pela disciplina e também são 

dedicados aos estudos. Não conseguem identificar as formas diferenciadas de apresentar 

um objeto matemático e geralmente recorrem a representação algébrica para resolver 

problemas que envolvem a Função Afim, mesmo também dizendo que podem resolver 

alguns outros de formas diferentes, até mesmo usando a representação tabular, sem 

identifica-la como forma de representar uma Função Afim. 
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CAPÍTULO 05 

O ESTUDO DE CASO 

 

 Neste momento de nosso trabalho, temos a pretensão de apresentar e 

descrever o estudo de caso realizado em nossa pesquisa. Queremos apresentar as 

atividades desenvolvidas, as respostas obtidas e relacioná-las com os objetivos de nossa 

pesquisa. Notando os problemas abertos propostos e as respostas dos alunos envolvidos 

no estudo de caso, discutiremos um a um, objetivando alicerçar a resposta para nossa 

questão norteadora, em conexão com os resultados obtidos. Também, apresentaremos e 

conversaremos sobre as habilidades e dificuldades referente ao tratamento e a conversão 

das representações da Função Afim. Por se tratar de problemas abertos, há em todos os 

problemas a possibilidade de trabalhar com a representações algébrica, gráfica, tabular e 

linguagem natural da Função Afim. 

 

5.1. A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

5.1.1. PROBLEMA 01 

ENUNCIADO: Em certo dia, dois carros partiram de João Pessoa com destino a Campina 

Grande, nos quais ambos saíram no mesmo instante, e seguiram juntos até o município 

do Cajá. Lá, um dos carros parou um pouco para descanso. Parou por cerca de 10 minutos 

e, ao partir, seguiram em uma velocidade média de 110 km/h. Por sua vez, o carro que 

seguiu o percurso sem parar para descanso, está se movendo a uma velocidade de 90 km/h 

durante toda a viagem. Depois de quanto tempo e de quantos quilômetros o carro que 

paralisou para descanso irá ultrapassar o carro que continuou no percurso sem parar? 

 

Vamos observar as respostas deste problema de cada aluno envolvido no estudo 

de caso. 
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Figura 11: Resposta do aluno Cláudio ao problema 01 

 

 Logo no início de sua resposta, o aluno Cláudio identifica que o carro mais lento 

anda 15km a cada dez minutos e faz a relação geométrica de que o carro parado sairá do 

ponto zero e que o outro carro já se encontra no ponto 15, tratando geometricamente o 

problema tratado. Através de uma representação tabular, o aluno faz uma relação minuto 

a minuto de quantos quilômetros de distância os carros envolvidos no problema estão do 

ponto zero. Assim, através da representação tabular, o aluno consegue identificar que a 

ultrapassagem foi realizada entre os quilômetros 82 e 84, entre os minutos 45 e 46, ou 

seja, depois de 45 minutos e de 82km o carro que paralisou irá ultrapassar o carro que 

continuou no percurso sem parar.  
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Figura 12: Resposta da aluna Isabel ao problema 01 

 

 

 Podemos notar que a aluna Isabel também buscou a representação tabular para 

obtenção da resposta correta. Como era possível o diálogo entre os alunos envolvidos no 

caso, podemos perceber uma certa unificação no percurso de encontrar a resposta, mesmo 

utilizando estratégias diferenciadas. A aluna decidiu utilizar a regra de três para encontrar 

quantos quilômetros cada carro percorre em dez minutos. O Cláudio também buscou este 

valor, mas de forma diferente, sem usar regra de três. Ambos, através de uma 

representação tabular, conseguiram identificar a resposta ao problema abordado. De 

modo geral, para os dois casos, os alunos escolheram não se deter a ir buscar se a 

ultrapassagem foi realizada antes ou depois do quilômetro 83.  

5.1.2. PROBLEMA 02 

ENUNCIADO: Observe o anúncio publicitário da empresa de telecomunicações VIVO 

na imagem a seguir. 
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FONTE: blogandonoticias.com (Acessado em 20 de outubro de 2015) 

 

De acordo com as informações apresentadas acima e supondo que, para ligações 

com duração fracionada (como 1 minuto e 25 segundos, por exemplo) a tarifa é 

proporcional ao valor do minuto, como ocorre a variação, minuto a minuto, do valor a 

pagar por uma chamada com duração máxima de 5 minutos? E como varia o valor a pagar 

por uma chamada com duração superior a 5 minutos? Quanto pagará um cliente por uma 

ligação de 7 minutos e 47 segundos? 

 

Vamos observar as respostas deste problema de cada aluno envolvido no estudo 

de caso. 

 

Figura 13: Resposta do aluno Cláudio ao problema 02 

 
 

 Como podemos notar, o aluno faz uso da linguagem natural para responder o 

problema proposto, não recorrendo a outro tipo de representação considerada nesta 

pesquisa para obter a resolução do problema. Assim, não identificamos a conversão entre 

representações no problema aberto proposto. 

 Vamos observar a resposta da Isabel para este problema. 
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Figura 14: Resposta da aluna Isabel ao problema 02 

 

 

 Assim como no problema 1, a aluna Isabel trata a representação tabular no 

problema proposto. A discente montou uma sequência de valores a serem pagos para as 

ligações realizadas pelos clientes de acordo com a duração das mesmas e identificou que 

o valor a ser pago por uma ligação de sete minutos e quarenta e sete segundos é de 

quarenta centavos, expressando esta informação através da linguagem natural. Neste 

problema podemos identificar o tratamento e a conversão entre representações da Função 

Afim no problema proposto. 

 

5.1.3. PROBLEMA 03 

 

ENUNCIADO: Duas grandes empresas paraibanas de transporte, A e B, possuem ônibus 

com 50 lugares. Ambas planejam realizar uma excursão para um parque aquático no 

estado de Pernambuco. A empresa A pretende cobrar R$25,00 por passageiro mais uma 

taxa fixa de R$400,00. Já a empresa B, irá cobrar R$29,00 por passageiro mais uma taxa 

fixa de R$250,00. Qual o quantitativo mínimo de passageiros para que o contrato com a 

equipe A fique mais barato do que o contrato com a empresa B? Há algum quantitativo 

de passageiros para que o valor a pagar pela excursão seja o mesmo para as duas 

empresas? 
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Vamos observar as respostas deste problema de cada aluno envolvido no estudo 

de caso. 

 

Figura 15: Resposta do aluno Cláudio ao problema 03 

 

 

 Notoriamente, podemos observar o uso da representação tabular para que o aluno 

conseguisse obter a resposta correta ao problema proposto. Cláudio construiu uma tabela 

contendo a variação por quantitativo de passageiros que cada empresa iria cobrar pela 

viagem. Assim, conseguiu ver que a partir de 38 pessoas o contrato com a empresa A 

tornasse mais barato e que, mediante a observação dos valores a pagar, ver que não há 

um quantitativo exato de passageiros para que o valor fosse o mesmo para as duas 

empresas, visto que a alternância entre a empresa mais barata para realizar a viagem foi 

calculada a partir de números inteiros e isto ocorre entre os quantitativos de passageiros 

37 e 38. 
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Figura 16: Resposta da aluna Isabel ao problema 03 

 

 

 

 Neste problema, a aluna Isabel utilizou a representação algébrica das funções 

abordadas para poder encontrar a resposta correta. Ao igualar as funções, detectou que o 

valor de x não é inteiro, ou seja, concluindo que não há um quantitativo exato para que o 

valor a pagar fosse igual para as empresas A e B. Por outro lado, tomou x como sendo 37 

e 38 nas duas funções, comparou os resultados e detectou que a partir de 38 passageiros 

o contrato com a empresa A tornasse mais barato. 

 

5.1.4. PROBLEMA 04 

 

ENUNCIADO: O herói de uma história em quadrinhos conseguiu fugir após ter sido 

aprisionado por inimigos. O herói, dirigindo um caminhão roubado em uma velocidade 

considerada constante de 72 km/h está a 40 km de distância de seus inimigos. Estes, ao 

perceber a fuga, tentarão alcançá-lo dirigindo um carro a 168 km/h. A distância entre o 

lugar onde o herói esteve prisioneiro e a fronteira da liberdade é de 83,8 km. O herói 

poderá alcançar a fronteira da liberdade? 

Vamos observar as respostas deste problema de cada aluno envolvido no estudo 

de caso. 
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Figura 17: resposta do aluno Cláudio ao problema 04 

 

 

 Através do uso de uma representação geométrica, o aluno conseguiu compreender 

toda a problemática apresentada e, através da linguagem natural, convertida a partir da 

representação geométrica, conseguiu obter a resposta para o problema tratado. Notando 

que, a partir dos pontos que estavam inicialmente, o inimigo chegaria primeiro a fronteira 

da liberdade do que o herói. Assim, o herói não conseguirá chegar até a fronteira, pois o 

inimigo lhe capturaria primeiro. 

 

Figura 18: resposta da aluna Isabel ao problema 04 

 

 

 Através da linguagem natural, através do diálogo com o Cláudio que era permitido 

durante a aplicação das atividades, a aluna também conseguiu concluir que o herói está a 
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43,8km da fronteira, expressando de maneira diferente de seu colega. Mais uma vez, 

utilizando a regra de três, conseguiu obter necessários para identificar e concluir que 

mesmo estando mais longe, o inimigo conseguirá alcançar o herói antes que ele chegasse 

na fronteira. Por fim, apresentaremos uma tabela que mostra o(s) tratamento(s) e a(s) 

conversão(ões) feitas pelos alunos envolvidos no estudo de caso por problema abordado. 

Destacamos ainda que, todos os problemas são apresentados através da linguagem 

natural. 

 De modo geral, para todos os problemas abertos propostos aos alunos envolvidos 

no estudo de caso, podemos notar que as respostas foram feitas sem explicação de 

estratégia para obtenção das mesmas, o que alerta para a necessidade de valorização junto 

aos alunos da explicação de procedimentos por escrito. Considerando a resolução de 

problemas como metodologia, tal método não é notado com clareza pelo pesquisador 

durante a aplicação dos problemas abertos. Tal fato pode estar atrelado as fragilidades 

inerentes ao docente sobre o que é, de fato, a resolução de problemas considerando-a 

como metodologia e/ou o não uso de problemas nas aulas de matemática, nos quais 

identificamos que em sala de aula é utilizado geralmente exercícios. 

 

5.2. HABILIDADES E DIFICULDADES NO TRATAMENTO DAS 

REPRESENTAÇÕES DA FUNÇÃO AFIM 

 

 A partir da aplicação do questionário investigativo no início de nossa pesquisa, 

podemos notar uma variedade de registros de representação que merecem uma discussão 

aprofundada no referido tema, visto que identificamos algumas habilidades em tratar as 

diversas representações da Função Afim assim como dificuldades também foram 

identificadas. Entre todos os problemas propostos, o que mais apresentou uma maior 

variedade de registros de representação foi o problema 01, que se referia a dois carros que 

partiram de João Pessoa para Campina Grande e um deles fez uma pequena parada no 

caminho, e o problema tinha o objetivo de saber com quanto tempo o carro que paralisou 

conseguirá ultrapassar o carro que não parou e após quantos quilômetros isso aconteceria. 

De modo geral, todos os problemas apresentaram, ao menos em uma das respostas dos 

alunos, dois registros de representação. Neste contexto, gostaríamos de destacar que, de 

acordo com Duval (2011), o cálculo mental implica algum tipo de representação 
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semiótica, pois para o realizar é necessário um sistema semiótico que embase sua 

produção. Para abordarmos as dificuldades e habilidades em tratar as diversas 

representações da Função Afim apresentadas na resolução dos problemas propostos aos 

alunos, vamos relembrar o que Duval (2003) define como tratamento, que “são 

transformações de representações dentro de um mesmo registro, por exemplo: efetuar um 

cálculo ficando estritamente no mesmo sistema de escrita ou de representação. ” Os 

tratamentos estão ligados à forma de representação dos objetos os quais contém conteúdo 

próprio e não ao estudo do objeto matemático em si. 

 Nas respostas dos problemas propostos, mais especificamente no problema 01 na 

resposta da aluna Isabel, podemos identificar a habilidade da aluna em tratar a 

representação tabular no referido problema. A discente construiu uma tabela relacionando 

o tempo (em minutos) e a distância (em quilômetros) percorrida pelos carros até que 

conseguisse notar na tabela o tempo que o carro que realizou a parada durante o trajeto 

conseguiu ultrapassar o carro que não parou, como podemos notar nos registros.  

 

Figura 19: representação tabular da aluna Isabel ao problema 01 

 

Com objetividade e clareza, a Isabel consegue tratar na linguagem natural a 

representação no problema proposto nos dois momentos em que usa esta representação, 

como podemos notar no registro a seguir. 

 

Figura 20: representação na linguagem natural da aluna Isabel no problema 01 
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 Mediante o diálogo em sala de aula e pelo fato do pesquisador também está 

atuando como mediador, podemos identificar através da fala da aluna sua dificuldade em 

tratar a representação algébrica neste problema, o que também podemos notar nos 

registros, pois ela utiliza regras de três para obter os dados que precisa para responder o 

problema, mas não consegue expressar a Função Afim tratada através de sua 

representação algébrica, como podemos ver na imagem a seguir. 

 

Figura 21: representação da aluna Isabel no problema 01 

 

 Na resposta do aluno Cláudio, podemos notar o tratamento das representações 

tabular e linguagem natural. De modo similar a tabela construída por Isabel, Cláudio 

também usa este tipo de representação para resolver o problema proposto, como podemos 

perceber na imagem a seguir. 

 

Figura 22: representação tabular do aluno Cláudio no problema 01 
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 O aluno registrou uma representação geométrica (figura) que, pelo que pudemos 

identificar durante a aplicação do conteúdo, foi necessária para que o mesmo pudesse 

compreender melhor o problema proposto. Assim, por fim, para que pudesse exprimir a 

resposta do problema, o aluno fez uso da representação na linguagem natural para isto, 

assim como em alguns outros momentos da resolução, como podemos notar na figura 

abaixo. 

Figura 23: representação na linguagem natural do aluno Cláudio no problema 01 

 

 No problema 02, o aluno Cláudio tratou a linguagem natural para responder ao 

problema proposto. Através do diálogo durante a aplicação, notamos que o aluno 

percebeu que o valor a pagar pela ligação que durou sete minutos e quarenta e sete 

segundos é correspondente a valor pago por uma ligação com duração de oito minutos, 

como ele exibe em seu registro, no qual também percebeu uma relação de dependência 

do valor a pagar referente aos minutos de duração da ligação, demonstrando habilidade 

em tratar este tipo de representação. 

 

Figura 24: representação na linguagem natural do aluno Cláudio no problema 02 

 

 Já a Isabel, usou a representação tabular para identificar a resposta para o 

problema proposto e, por fim, utilizou a representação na língua natural para expor a 

resposta final do problema, como podemos notar na figura. 
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Figura 25: representação tabular da aluna Isabel no problema 02 

 

 Mais uma vez podemos identificar a habilidade da aluna Isabel em tratar a Função 

Afim abordada no problema proposto através de sua representação tabular. Conforme 

citado pela aluna durante a aplicação, a mesma sentiu um pouco de dificuldade em colocar 

na tabela qual o valor, em minutos, do tempo que deveria considerar, e optou por colocar 

o intervalo completo de duração da ligação e seu valor correspondente. Com relação ao 

problema 03, mais uma vez podemos notar o uso da representação tabular sendo utilizada, 

desta vez pelo Cláudio, como podemos observar a seguir. 

 

Figura 26: representação tabular do aluno Cláudio no problema 03 
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 Através da atuação em sala como pesquisador e aplicador dos problemas abertos 

propostos, conseguimos notar a habilidade com que o aluno trata a representação tabular 

neste problema, com total consciência das operações que foram utilizadas, além do uso 

da linguagem natural para expressar a resposta indagada no problema, como podemos 

notar em seus registros. Já a Isabel optou por utilizar a representação algébrica no referido 

problema, conforme podemos notar em seus registros. 

  

Figura 27: representação da aluna Isabel no problema 03 

 

 Podemos observar que a aluna conseguiu identificar a expressão algébrica da 

Função Afim abordada no problema e mostrou habilidade em tratar a representação 

algébrica da referida função. Por fim, utilizou a linguagem natural para exibir a resposta 

do problema proposto de acordo com as informações obtidas através de suas operações 

realizadas na representação algébrica. Observando as resoluções do problema 04, 

considerando o diálogo em sala durante a aplicação dos problemas propostos, podemos 

identificar a dificuldade da aluna Isabel em obter a expressão algébrica referente a Função 

Afim tratada no referido problema. Através da língua natural e algumas operações 

matemáticas (regra de três), a aluna conseguiu obter a resposta do problema e a exibiu 

utilizando a linguagem natural, como notamos a seguir. 
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Figura 28: representação da aluna Isabel no problema 04 

 

 Cláudio, em sua resposta ao problema 4, tratou a linguagem natural com 

habilidade e utilizou a representação geométrica (figura) para compreender melhor o 

problema tratado e, no diálogo em sala, conseguiu explicar com clareza sua intenção em 

tratar a representação geométrica, pois queria compreender melhor o problema para que 

pudesse escolher a melhor estratégia para obter a resposta correta. A partir da figura, 

conseguiu tirar as conclusões para resposta ao problema proposto, conforme seus 

registros a seguir. 

 

Figura 29: representação do aluno Cláudio no problema 04 

 

 Portanto, podemos notar que os alunos envolvidos em nosso estudo de caso 

possuem algumas habilidades e dificuldades em tratar as diferentes formas de representar 

a Função Afim a partir dos problemas abertos propostos. Observamos que as 

representações tabular e linguagem natural foram as que os alunos apresentaram mais 
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habilidades em tratar e apresentaram dificuldades em tratar a representação algébrica, 

pois a partir do diálogo em sala de aula durante as aplicações e as respostas obtidas, 

notamos que muitas vezes os alunos tinham interesse em encontrar a representação 

algébrica da Função Afim tratada, mas se resumiam a operacionalizações matemáticas, 

como a regra de três, por exemplo. A representação geométrica apareceu algumas vezes 

através de figuras, mas a representação gráfica da Função Afim não foi detectada. 

 

5.3. HABILIDADES E DIFICULDADES NA CONVERSÃO DAS 

REPRESENTAÇÕES DA FUNÇÃO AFIM 

 

 A partir de nosso referencial teórico, vamos considerar a conversão como um 

processo de transformação de um tratamento em outro no qual há mudança de sistema de 

registro com a conservação da referência ao objeto estudado. Desta forma, notemos o que 

Duval (2003) diz como sendo conversão, que “são transformações de representação que 

consistem em mudança de registro conservando os mesmos objetos denotados: por 

exemplo, reconhecer a escrita algébrica de uma equação em sua representação gráfica. ” 

Às vezes se confunde um pouco sobre o que é tratamento e conversão, até mesmo 

reduzindo conversão como uma atividade de codificação. Não é legal que tal confusão 

ocorra, pois são transformações distintas, mesmo que a conversão necessite do uso de 

tratamentos diferentes para acontecer. Não são regras de correspondência para passar de 

um registro a outro ou simplesmente codificações que caracterizam uma conversão, mas 

sim, a apreensão global e qualitativa que a conversão permite embutir nas mudanças de 

registros. Partindo da teoria de Duval, a qual utilizamos como referencial teórico, apesar 

da conversão não efetuar nenhum papel intrínseco nos processos de justificativa e prova 

no âmbito estritamente matemático, ela é de grande importância no ponto de vista 

cognitivo, pois está ligada diretamente à condução dos mecanismos necessários para 

compreensão. A conversão é a atividade responsável pela construção do conhecimento. 

 Observando os problemas abertos propostos e as respostas dos alunos envolvidos 

no estudo de caso, iremos identificar algumas habilidades e dificuldades existentes em 

realizar a conversão entre as diferentes formas de representar as funções abordadas nos 

problemas. Analisando o problema 1, na resposta da Isabel, notamos que, inicialmente, a 

aluna expressa através da linguagem natural algumas informações que julga necessário 
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para que possa obter a resposta correta. A partir disto, converte tais informações na 

linguagem natural para uma representação tabular da função tratada no problema para 

que, a partir das identificações necessárias na tabela, consiga obter a resposta que busca. 

Assim, após o tratamento da representação tabular, converte os dados apresentados na 

tabela para a língua natural e exibe a resposta através desta representação. Ao tentar 

utilizar a representação algébrica neste problema, não conseguiu obter as informações 

necessárias para que conseguisse converter para alguma outra representação. Notando a 

resposta do Cláudio referente ao problema 01, inicialmente o aluno faz algumas 

considerações que julga relevante através da linguagem natural. A partir daí, converte tais 

dados para representação geométrica (figura) para que, de acordo com a fala do próprio 

aluno, possa compreender melhor o problema tratado. Assim, mais uma vez, realiza a 

conversão para a representação tabular construindo uma tabela que exibe os dados que 

julga necessário para que possa responder o problema. Daí, consegue identificar a 

resposta para o problema e converte tais informações para a língua natural, na qual conclui 

o problema de modo eficaz. 

 No problema 2, o aluno Cláudio usou apenas a linguagem natural para responder 

o problema proposto. A Isabel, a partir da representação tabular da função abordada no 

problema, conseguiu converter as informações apresentadas na tabela para a 

representação na linguagem natural e, através de seus registros, exibir a resposta para o 

problema. Similarmente, no problema 3, Cláudio apresentou em seus registros a 

representação tabular da Função Afim tratada no referido problema e converteu para a 

linguagem natural as informações necessárias para obtenção da resposta. Para a Isabel, 

inicialmente tratando a representação algébrica da Função Afim tratada no problema, 

converteu para a linguagem natural para obtenção da resposta correta. Com relação ao 

problema 4, a Isabel objetivou converter a representação na língua natural para a 

representação algébrica buscando a lei de formação da função tratada detectada a partir 

do diálogo durante a aplicação do problema, mas não conseguiu fazê-la, apresentando 

dificuldades. Mesmo mostrando habilidades em tratar a representação algébrica da 

Função Afim, como no problema 3, por exemplo, não conseguiu realizar a conversão da 

linguagem natural para a representação algébrica. Cláudio por sua vez, através da 

representação geométrica, conseguiu converter para a linguagem natural e identificar na 

representação geométrica todas as informações necessárias para obter a resposta correta, 

como citou o próprio aluno durante a aplicação. 
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 Podemos notar que há dificuldades em converter a representação algébrica em 

algum outro tipo de representação, como apresentado pela Isabel no problema 1, por 

exemplo, ou seja, por mais que haja habilidade em tratar algum tipo de representação, isto 

não corresponde a habilidade em realizar a conversão entre representações. No que se 

refere a linguagem natural e tabular, além de conseguir tratar, os alunos apresentam 

habilidades na conversão entre tais tipos de representação, pois até através da fala durante 

a aplicação, valorizam o uso destas representações e dizem ser “a mais fácil” de utilizar.  

A partir do nosso referencial teórico, notamos que a conversão necessita ser trabalhada 

em diferentes direções, uma vez que já se comprovou que as capacidades e dificuldades 

enfrentadas não são as mesmas, de acordo com Duval (2011). 

 

5.4. SÍNTESE 

 

 Nossa pesquisa se direciona a notar as habilidades e dificuldades que os alunos 

envolvidos em nosso estudo de caso possuem em tratar ou converter as diferentes formas 

de representar uma Função Afim a partir da proposição de problemas abertos e 

considerando a resolução de problemas como metodologia. A partir das habilidades e 

dificuldades apresentadas acima separadamente para tratamento e conversão das 

representações, podemos notar que a representação tabular a linguagem natural são as 

mais eficazes nas transformações. Em sua maioria, pelo menos um dos alunos trataram a 

representação tabular nos problemas propostos. Sem dúvida, através da escrita e até da 

própria fala, os alunos conseguem justificar algumas operações realizadas durante a 

resolução dos problemas. Também, quando aparente, a representação algébrica foi bem 

tratada, mas não eficazmente utilizada no processo de conversão entre representações. 

Fato importante para notarmos é de que a representação geométrica (gráfica) não 

apareceu em nenhuma das resoluções, nas quais usaram as representações tabular, 

geométrica (figura), algébrica e língua natural. Portanto, partimos para nossos 

comentários finais a fim de responder nossa questão norteadora e atingir nossos objetivos. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS A TÍTULO DE CONCLUSÃO 

 Como já citamos em outras partes de nossa dissertação, nossa inquietação para o 

desencadeamento de nossa questão norteadora surgiu a partir de nossa experiência 

discente durante a graduação com o envolvimento em programas da licenciatura atrelada 

ao exercício da docência em escolas de Ensino Médio, nas quais pudemos notar na prática 

as grandes dificuldades que os alunos têm na aprendizagem da Matemática, mais 

especificamente do tema que estamos tratando em nossa pesquisa: Função Afim. 

Trabalhamos com a Teoria dos Registros de Representação Semiótica, do francês 

Raymond Duval, como nosso referencial teórico. Tal teoria busca analisar a influência 

das representações dos objetos matemáticos no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, na qual afirma que o sistema no qual podemos representar um objeto 

matemático é denominado de sistema ou registro semiótico. Podemos representar um 

objeto matemático utilizando uma variedade de registros de representação. Podemos 

perceber que os objetos matemáticos não são diretamente notados, percebidos ou 

observados sem o uso de registros de representação, de acordo com Duval (2003). Mas, 

a partir de Duval (2009), para ser considerado um registro de representação semiótica, há 

algumas atividades cognitivas que precisam ser consideradas. Em nosso trabalho 

consideramos duas delas: o tratamento e a conversão. De acordo com Duval (2003), o 

tratamento pode ser entendido como transformações dentro de um mesmo registro, ou 

seja, o registro de partida e de chegada são os mesmos, e a conversão como 

transformações entre registros, ou seja, a transformação de um registro em outro, ainda, 

onde o registro de chegada é diferente do registro de partida. Para Duval (2003), é a 

conversão das várias representações de um objeto matemático em estudo que possibilita 

a construção do conhecimento. Nesta perspectiva, é essencial que os alunos possam 

realizar a conversão, principalmente quando se aborda problemas nos quais a 

representação de partida é a linguagem natural, pois o primeiro passo para sua resolução 

poderá ser a conversão para outro registro de representação semiótica.  

Por outro lado, no ensino de Matemática, a resolução de problemas é uma situação 

que permite ao aluno exercitar a ação de tratar ou converter registros de representação 

semiótica partindo da linguagem natural em busca de uma solução a ser escolhida. Neste 

entendimento supracitado, o objetivo geral de nosso trabalho foi a de identificar 

habilidades e/ou dificuldades que os alunos possuem em tratar ou converter as diferentes 
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formas de representação da Função Afim a partir da proposição de problemas abertos 

considerando a resolução de problemas como metodologia. Esta construção foi se 

delineando a partir das leituras aprofundadas a cada dia e as reflexões dos conceitos que 

utilizamos em nosso referencial teórico. Assim, tivemos o foco de responder nossa 

questão norteadora, que é: “Quais são as representações semióticas da Função Afim em 

que os discentes possuem habilidade em convertê-las e tratá-las identificadas através da 

proposição de problemas abertos considerando a Resolução de Problemas como 

metodologia e que dificuldades apresentam? ” Em nossa pesquisa, mais precisamente 

nos problemas abertos propostos, consideramos todas as representações semióticas 

utilizadas pelos alunos em suas resoluções para que pudéssemos notar as habilidades e 

dificuldades inerentes a resolução dos problemas. 

 Durante nosso percurso de pesquisa, inicialmente aplicamos um questionário 

investigativo com o intuito de notar as representações da Função Afim que os alunos 

identificavam, aliado a entrevistas com o professor da turma e os alunos envolvidos no 

estudo de caso. Daí identificamos que, tanto os alunos não possuem uma clareza ideal 

sobre o que é um problema em Matemática nem o próprio professor, o que acarreta que, 

em sala de aula, fazem uso de exercícios como sendo problemas. Sendo assim, não 

reconhecem a resolução de problemas como metodologia e, professor e alunos, não a 

usam. Tal resposta é inerente a um de nossos objetivos específicos. Ao se utilizar a 

resolução de problemas como metodologia, cabe ao professor atuar no papel de 

incentivador, facilitador, mediador de ideias que os alunos possivelmente apresentem, de 

modo a tornar tais construções produtivas, levando os alunos a pensarem e gerarem seus 

próprios conhecimentos, criando um ambiente de cooperação, de busca, de exploração e 

descoberta. Deve ser permitida e até mesmo proporcionada a discussão entre os alunos, 

para que possam entender o que se busca no problema tratado e assim busquem a solução 

para o mesmo, não apenas respondendo perguntas feitas diretamente sem incentivo e 

novas ideias e novos questionamentos. Mesmo sendo escassos os trabalhos sobre as 

concepções de professores em relação à Resolução de Problemas, Redling (2011) obteve 

alguns resultados que abordam a prática docente usando a Resolução de Problemas. 

Mediante a autora, algumas pesquisas detectam que alguns professores enxergam a 

Resolução de Problemas como a aplicação e transferência do conhecimento adquirido, 

outros a veem como estratégia para desenvolver o raciocínio e alguns outros que parecem 
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querer equacionar tal metodologia com o modelo científico, até mesmo tendo alguns 

professores que julguem esta negativamente. 

Também, através do questionário investigativo, detectamos que os alunos possuem 

algumas habilidades em tratar alguns tipos de representação da Função Afim, como a 

tabular, língua natural e algébrica, com mais qualidade nas duas primeiras, mas com muita 

dificuldade no que se refere a representação geométrica (gráfica). Com relação a 

conversão, diagnosticamos que, tendo a representação tabular ou a linguagem natural 

como representação de partida, os alunos conseguem identificar as representações tabular, 

língua natural, geométrica (figura) e algébrica que está sendo tratada na representação de 

partida. Um dos problemas detectados em nosso questionário investigativo foi o fato de 

termos utilizado questões de múltipla escolha, pois, por mais que os alunos marquem a 

alternativa correta, os mesmos geralmente não apresentam registros escritos que nos 

possibilitasse uma maior análise de tais registros considerando as representações 

semióticas e suas transformações. 

 A partir da análise a priori dos problemas abertos propostos, notamos que algumas 

das representações nas quais tratamos os problemas foram também utilizadas pelos alunos 

em suas resoluções. Como por exemplo, no problema 1, os alunos empregaram a 

representação tabular para obter a resposta. Na aplicação dos problemas abertos para os 

alunos envolvidos no estudo de caso, de codinomes Isabel e Cláudio, um ponto 

considerável e importante foi o de que todos os problemas tinham a representação de 

partida na linguagem natural, até mesmo por definição de problema aberto. Assim, a partir 

do que diagnosticamos no questionário investigativo, os alunos apresentariam certa 

“facilidade” em converter para outros registros, pois a representação de partida foi sempre 

a linguagem natural.  O fato de utilizar a linguagem natural como representação de partida 

foi um ponto muito positivo durante nossa pesquisa e, até mesmo pela identificação de 

que os alunos possuem habilidades em tratar este tipo de representação, o que contribuiu 

significativamente para a efetivação e cumprimento de nossos objetivos. Portanto, iremos 

a seguir buscar responder nossa questão norteadora, elencando também os objetivos 

gerais e específicos para que possamos, com clareza, notar os resultados. 

Notando nossa questão norteadora supracitada e a partir da análise de toda nossa 

pesquisa e dos dados coletados, podemos afirmar que a representação tabular e a 

linguagem natural são as que os alunos participantes de nosso estudo de caso possuem 

maior habilidade em tratá-las e em usá-las como representação de partida ou de chegada 
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na conversão entre os diferentes tipos. No processo de tratamento e conversão, os alunos 

apresentam dificuldades em tratar principalmente a representação geométrica, mas 

especificamente em sua simbologia gráfica. Tal fato pode ocorrer pelo motivo de 

estarmos propondo problemas abertos tendo a linguagem natural como representação de 

partida e não possuírem habilidades em converter esta representação para a representação 

geométrica. Ao utilizar a representação geométrica (figura) em alguns dos problemas, os 

discentes a utilizaram objetivando encontrar a resposta para o problema tratado, 

utilizando-a como transição. 

No que se diz respeito a conversão mais especificamente, podemos notar que, em 

determinado momento, os discentes usam algum tipo de representação de transição, como 

citado acima, ou seja, convertem de uma representação para outra e desta para a que 

deseja obter para que possa conseguir a resposta para o problema tratado, como feito pelo 

aluno Cláudio, quando converteu a linguagem natural para representação geométrica, dela 

para tabular para daí retornar a linguagem natural com a resposta correta. Referente aos 

alunos envolvidos no estudo de caso, notamos que a Isabel possui maior habilidade em 

tratar a representação tabular, linguagem natural e algébrica, e o Cláudio com maior 

habilidade em tratar a representação tabular, linguagem natural e a geométrica (figura) 

em algumas ocasiões. Destacamos mais uma vez a representação geométrica (gráfica) 

como a menos considerada pelos alunos e que não foi utilizada em nenhum momento 

durante a resolução dos problemas propostos. Segundo a teoria de Duval, são as 

representações que, quando convertidas umas nas outras, conduzem ao aprendizado dos 

objetos estudados. Então, podemos dizer que tal teoria perpassa pela verificação da 

construção gradativa do conhecimento mediante conversões estabelecidas entre as 

diversas formas de representação, ou seja, quanto mais diversificada for a representação 

de um objeto maior é a compreensão que se tem com relação a ele, e a apropriação do seu 

significado se dá a partir de conversões estabelecidas entre as diversas maneiras de 

representá-lo. Portanto, em nossa pesquisa, podemos ver a complexidade da 

aprendizagem do conteúdo matemático tratado: a Função Afim, e que a real aprendizagem 

deste tema considerando os objetos matemáticos abordados não ocorre 

significativamente.  

A partir de nossa pesquisa, desencadeia-se diversas outras possibilidades para que 

outros estudos e explorações possam ser feitos no âmbito por nós abordado, em suas 

diversas vertentes: formação de professores, resolução e problemas, representação 
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semiótica, dentre outras. Algumas questões norteadoras podem ser desencadeadas, até 

mesmo considerando questionamentos que surgiram durante nossos estudos: Como os 

cursos de licenciatura em Matemática tem preparado os docentes referente ao 

entendimento da resolução de problemas como metodologia? Quais as reais contribuições 

que as pesquisas referentes ao ensino da Função Afim têm dado para elevação da 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Matemática na educação 

básica? Caso possível, como abordar problemas abertos não tendo a linguagem natural 

como representação de partida? Qual o papel das representações semióticas no ensino de 

álgebra na educação básica? Dentre outras. 
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Apêndices 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

 

1. Sabendo que a Função Afim é definida pela lei representada através da forma 𝑦 =

𝑎𝑥 + 𝑏, com 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅, quais os valores reais dos coeficientes 𝑎 e 𝑏 em cada uma 

das funções enunciadas abaixo? 

a) 𝑦 = 2 − 𝑥 

 

b) 𝑓(𝑥) = 9𝑥 

 

c) 𝑦 = 11 

 

2. Observando os gráficos a seguir, identifique os que correspondem ao gráfico de 

uma Função Afim. Além disso, identifique os valores dos coeficientes 𝑎 e 𝑏 

baseando-se no gráfico da referida Função Afim. 

a)  

 
 

 

 

b)  
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c)  

 

 
d)  

 

 
 

3. João Pessoa, capital do estado da Paraíba, está entre as capitais do Brasil com 

maior índice de turistas no período de janeiro a abril a cada ano, desde 2011. Este 

índice a cada dia cresce mais. Como consequência desta grande visitação, 

aumenta-se a utilização de táxis na cidade. Em cada corrida de táxi, é cobrada a 

taxa fixa, chamada de “bandeirada”, no valor de R$ 3,20, além de R$ 1,80 por 

cada quilômetro rodado. Sendo assim: 

 

a) Do que depende o valor a pagar? 

b) O preço a pagar por uma corrida de 𝑥 quilômetros pode ser representado 

através de uma função afim?  Para este caso, qual seria esta função? 

c) Se algum cliente percorrer 12 quilômetros no táxi, qual será o valor a pagar? 

d) Se certo cliente pagou R$24,80 pela corrida, quantos quilômetros percorreu? 
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4. Observando as tabelas expressas abaixo, identifique a(s) alternativa(s) que 

representam Funções Afins e escreva a representação escrita (lei de formação) da 

função referente a cada alternativa assinalada. 

 

a)   

x 0 1 2 3 

y 1 3 5 7 

b)  

x 1 9 21 90 

y 11 22 59 66 

c)  

x -1 0 1 2 

y -5 0 5 10 

d)  

x 3 13 23 33 

y 23 26 32 32 

 

5. Analisando cada gráfico apresentado abaixo, expresse a representação escrita (lei 

de formação) das funções apresentadas. 

a) 

 

b) 

 

c)  
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d) 

 
e) 

 
 

6. Uma renomada empresa com sede em Campina Grande possui dois sócios. Eles 

dividem igualmente o lucro mensal da empresa que os pertence.  O valor (em R$) 

que cada um irá receber mensalmente [f(x)] é função do lucro a ser dividido (x). 

Qual é a lei de formação desta função? 

 

7. Tendo como referência o uso da tecnologia na educação, responda os itens abaixo. 

 

a) Sua escola possui laboratório de informática? 

(  ) sim     (  ) não 

 

b) Se sim, com que frequência você utiliza o laboratório de informática? 

(  ) diariamente     (  ) semanalmente     (  ) mensalmente     (  ) anualmente 

 

c) Você conhece algum aplicativo que possa auxiliar no processo educativo nas aulas 

de matemática? 

(   ) sim     (   ) não 
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d) Se sim, qual? 

 

e) Você conhece o aplicativo GEOGEBRA? 

(  ) sim     (  ) não 

 

f) Você concorda que um aplicativo pode auxiliar no seu processo de ensino e 

aprendizagem? 

(  ) sim     (  ) não 

 

8. Disserte, em um máximo de 10 e um mínimo de 5 linhas, sua opinião referente a 

seguinte pergunta: Você concorda que um aplicativo computacional pode auxiliar 

no processo de ensino-aprendizagem em matemática? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

9. Marque com x os tipos de tarefa que você utiliza ou já utilizou nas aulas de 

matemática. 

(   ) tarefas de memorização;   

(   ) problemas matemáticos; 

(   ) exercícios; 

(   ) atividades de investigação; 

(   ) projetos e tarefas de modelação. 

 

10. Com suas palavras, defina o que você entende de cada expressão citada abaixo. 

f) Tarefas de memorização; 

 

g) Problemas matemáticos; 

 

h) Exercícios; 

 

i) Atividades de investigação; 

 

j) Projetos e tarefas de modelação. 
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Obrigado por Colaborar em Nossa Pesquisa! 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – PROBLEMA 01 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Mestrando: Gabriel dos Santos Souza Gomes 

Orientadora: Profª. Drª. Kátia Maria de Medeiros 

 

Obs.: Nesta atividade, há a possibilidade de trabalhar com os tipos de representações: linguagem 

natural, algébrica, tabular e gráfica. 

 

PROBLEMA 01 

 

Em certo dia, dois carros partiram de João Pessoa com destino a Campina Grande, nos 

quais ambos saíram no mesmo instante, e seguiram juntos até o município do Cajá. Lá, um dos 

carros parou um pouco para descanso. Parou por cerca de 10 minutos e, ao partir, seguiram em 

uma velocidade média de 110 km/h. Por sua vez, o carro que seguiu o percurso sem parar para 

descanso, está se movendo a uma velocidade de 90 km/h durante toda a viagem. Depois de quanto 

tempo e de quantos quilômetros o carro que paralisou para descanso irá ultrapassar o carro que 

continuou no percurso sem parar? 
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APÊNDICE C – PROBLEMA 02 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Mestrando: Gabriel dos Santos Souza Gomes 

Orientadora: Profª. Drª. Kátia Maria de Medeiros 

 

Obs.: Nesta atividade, há a possibilidade de trabalhar com os tipos de representações: linguagem 

natural, algébrica, tabular e gráfica. 

 

PROBLEMA 02 

 

Observe o anúncio publicitário da empresa de telecomunicações VIVO na imagem a seguir. 

 
FONTE: blogandonoticias.com (Acessado em 20 de outubro de 2015) 

 

De acordo com as informações apresentadas acima e supondo que, para ligações com 

duração fracionada (como 1 minuto e 25 segundos, por exemplo) a tarifa é proporcional ao valor 
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do minuto, como ocorre a variação, minuto a minuto, do valor a pagar por uma chamada com 

duração máxima de 5 minutos? E como varia o valor a pagar por uma chamada com duração 

superior a 5 minutos? Quanto pagará um cliente por uma ligação de 7 minutos e 47 segundos? 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D – PROBLEMA 03 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Mestrando: Gabriel dos Santos Souza Gomes 

Orientadora: Profª. Drª. Kátia Maria de Medeiros 

 

Obs.: Nesta atividade, há a possibilidade de trabalhar com os tipos de representações: linguagem 

natural, algébrica, tabular e gráfica. 

 

PROBLEMA 03 

 

Duas grandes empresas paraibanas de transporte, A e B, possuem ônibus com 50 lugares. 

Ambas planejam realizar uma excursão para um parque aquático no estado de Pernambuco. A 

empresa A pretende cobrar R$25,00 por passageiro mais uma taxa fixa de R$400,00. Já a empresa 

B, irá cobrar R$29,00 por passageiro mais uma taxa fixa de R$250,00. Qual o quantitativo mínimo 

de passageiros para que o contrato com a equipe A fique mais barato do que o contrato com a 

empresa B? Há algum quantitativo de passageiros para que o valor a pagar pela excursão seja o 

mesmo para as duas empresas? 
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APÊNDICE E – PROBLEMA 04 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Mestrando: Gabriel dos Santos Souza Gomes 

Orientadora: Profª. Drª. Kátia Maria de Medeiros 

 

Obs.: Nesta atividade, há a possibilidade de trabalhar com os tipos de representações: linguagem 

natural, algébrica, tabular e gráfica. 

 

PROBLEMA 04 

 

O herói de uma história em quadrinhos conseguiu fugir após ter sido aprisionado por 

inimigos. O herói, dirigindo um caminhão roubado em uma velocidade considerada constante de 

72 km/h está a 40 km de distância de seus inimigos. Estes, ao perceber a fuga, tentarão alcançá-

lo dirigindo um carro a 168 km/h. A distância entre o lugar onde o herói esteve prisioneiro e a 

fronteira da liberdade é de 83,8 km. O herói poderá alcançar a fronteira da liberdade? 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM O 

PROFESSOR 

 

Objetivos: 

 Identificar as potencialidades e/ou fragilidades do docente mediante o conteúdo 

matemático trabalhado; 

 Notar o uso de problemas nas aulas de matemática; 

 Observar o conhecimento e a relação do docente com a Resolução de Problemas, 

tratando-a como metodologia. 

 

Registrar a data e o horário de início da gravação. 

1. Como o senhor deseja ser chamado em nossa pesquisa? 

2. Qual sua idade? 

3. Qual sua formação acadêmica? 

4. Em que ano concluiu seu curso de graduação? 

5. Qual sua maior dificuldade durante seu curso de graduação? 

6. Na graduação, cursou alguma disciplina envolvendo a resolução de problemas 

no ensino de Matemática? Qual sua experiência neste campo? Explique. 

7. Em sua graduação, o que aprendeu sobre a resolução de problemas? 

8. Ao está formado, continuou estudando por conta própria ou dedicou-se apenas 

ao trabalho? 

9. No cotidiano de sala de aula, costuma fazer uso da resolução de problemas? Se 

sim, como isto acontece? 

10. O que é um problema aberto para você? Viu algo sobre isto durante sua 

graduação? 

11. Já o utilizou para ministrar aulas? Se sim, como foi esta experiência? 
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12. Para você, de acordo com sua experiência profissional, quais as dificuldades 

apresentadas pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem da Função 

Afim? 

13. Conhece algo sobre os registros de representação semiótica? Se sim, explique 

um pouco sobre eles. 

14. Consegue identificar alguma habilidade em seus alunos em trabalhar com a 

função afim? Como eles conseguem representa-las? Há alguma representação 

que possuem mais facilidade/dificuldade em tratar? 

Registrar a data e o horário do fim da gravação. 

Obrigada por Colaborar em Nossa Pesquisa! 

APÊNDICE G – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS 

CASOS 

 

Obs.: Está listada abaixo uma possível sequência de ações/momentos para a entrevista 

com os casos envolvidos em nossa pesquisa, estando disponível para as possíveis 

modificações necessárias e a combinar. 

 

1. Registrar a data e a hora inicial da gravação. 

2. Alguns questionamentos: 

a) Como você quer ser chamado(a) em nossa pesquisa? 

b) Qual sua idade? 

c) Que ano está cursando? 

d) Em seu trajeto escolar, já repetiu o ano alguma vez? Se sim, qual? 

e) O que acha de você mesmo como aluno? 

f) Na disciplina de matemática, você obtém bons resultados sempre? 

g) Estuda matemática em casa? Se sim, tem auxílio de alguém? 

h) Para você, o que é a resolução de problemas em matemática? 

i) Nas aulas de matemática, o professor utiliza a resolução de problemas? O que 

você acha deste tipo de atividade? 

j) Para você, o que seria um problema aberto? 

k) Você já estudou as equações do primeiro grau? Em que ano? Quais as suas 

dificuldades/facilidades com este conteúdo matemático? 

l) Referente a equação do primeiro grau, você consegue identificar uma variação 

no tipo de representação dela? Se sim, poderia citar algum? 
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m) Você consegue converter a equação do primeiro grau de um tipo de 

representação para outro? Quais dificuldades encontra nesta conversão? 

3. Registrar o horário final da gravação. 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

COM O PROFESSOR 

 

Pseudônimo: Eduardo 

 

P.: Na pesquisa, o professor e os alunos podem ser chamados de outro nome, certo? Não 

é obrigatório ser seu nome pessoal. Qual o nome pelo qual você desejaria ser chamado? 

Eduardo: Eduardo. 

P.: Qual sua idade? 

Eduardo: 37 

P.: Qual sua formação acadêmica?  

Eduardo: É... Na UVA e estou fazendo especialização em Ensino Médio na UFPB. 

 P.: Licenciatura em Matemática pela UVA ‘né’? 

Eduardo: É, pela UVA. 

P.: Certo, pela UVA, e ta na especialização... 

Eduardo: Em Ensino Médio pela UFPB. 

P.: Em Ensino Médio pela UFPB, certo. 

Eduardo: Ok. 

P.: Em que ano concluiu seu curso de graduação?  
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Eduardo: Foi em 2010, mais ou menos por ai, 2010. 

P.: 2010. Certo. 

Eduardo: Não tenho certeza. 

P.: Qual foi sua maior dificuldade durante seu curso de graduação? 

Eduardo: Foi acompanhar a linguagem dos professores. 

P.: A linguagem dos professores. Certo. 

Eduardo: Isso.  

P.: Certo. Na graduação, cursou alguma disciplina envolvendo a resolução de problemas 

no ensino de Matemática e qual sua experiência nesse campo? Explique. 

Eduardo: Bem, em termo de uma disciplina específica que falasse sobre a resolução de 

problemas, não tivemos nenhuma. Agora, houveram abordagens sobre este tema dentro 

de algumas outras disciplinas, mas uma específica em si não houve. E..., assim..., comigo, 

eu sempre gosto de usar problemas nas minhas aulas. Eu sempre gostei de utilizar com os 

alunos, certo? Inclusive esse ano o meu projeto é em cima disso, na utilização de 

problemas como ferramenta nas atividades e no aprendizado do aluno. 

P.: Certo. Perfeito. Em sua graduação, o que aprendeu sobre a resolução de problemas?  

Eduardo: É..., no meu..., na..., estudando, vi que é necessário e muito importante a 

resolução de problemas. É... Inicialmente, pra tentar diagnosticar o alunado através de 

atividades diagnósticas pra ver até onde é o grau de dificuldade do aluno, e em cima dele 

trabalhar. Em cima desse diagnóstico, pra gente sempre é notório a dificuldade deles que 

é interpretar, de ler, interpretar e passar para a Matemática, que é outro tipo de linguagem. 

Mas ai a gente tenta fazer o tempo todo. 

P.: Então, no seu curso de graduação, não houve disciplina específica que ensinasse o que 

é uma resolução de problemas? 

Eduardo: Não. Não houve. 

P.: Certo. Após formado, você continuou estudando por vontade própria ou apenas 

dedicou-se ao trabalho? 
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Eduardo: Não. Assim, eu faço a especialização né? E estudo me preparando para tentar 

fazer aulas diferentes que possam atrair a atenção do aluno. 

P.: Certo. Beleza. No cotidiano de sala de aula, constuma fazer uso da resolução de 

problemas? Se sim, como é que isso acontece? 

Eduardo: Sim, costumo. Até porque faz parte até das minhas aulas, que são sempre 

adaptadas de acordo com o projeto piloto da escola. Então, como a escola tinha meta de 

melhorar o resultado do IDEB, e a gente procura, eu mesmo procurei passar as minhas 

atividades e fazer a resolução de problemas, inclusive na aula do sábado, justamente 

voltado ao mesmo modelo do IDEB. Então, foi trabalhado problemas de uma grande parte 

de conteúdos, tanto conteúdos da turma como conteúdos de séries anteriores para que eles 

tivessem uma base melhor.  

P.: Certo. Mas pra você, o que é a resolução de problemas? 

Eduardo: Resolução de problemas para mim é fazer com que o aluno leia um problema, 

detecte esse problema, e consiga através do raciocínio dele desenvolver alguma técnica 

na matemática para que ele consiga chegar ao resultado correto. Isto se faz necessário 

para o amadurecimento e crescimento do aluno, para que ele possa evoluir na questão do 

ensino e aprendizado. 

P.: Certo. Para você, o que é um problema aberto? Viu algo sobre isso na sua graduação? 

Eduardo: Bem, eu não vi algo especificamente sobre isto. Para mim, problema aberto é 

aquele que não apresenta alternativas para que o aluno marque aquela que é correta. É 

aquela questão de matemática que o aluno tem que escrever pra achar a resposta certa.  

P.: Ok. Mas você já utilizou este tipo de problema para ministrar aulas? 

Eduardo: Já usei sim. Nunca gosto muito de colocar problemas com as alternativas já 

apresentadas para os alunos, porque assim eles vão direto chutar qual a certa e não vão 

fazer as contas para encontrar. Então eu sempre gosto de fazer assim: coloco um problema 

no quadro e vamos em busca de resolver ele, sem ter alternativa pra escolher.  

P.: Ok. Para você, de acordo com sua experiência de profissão, quais as dificuldades que 

os alunos apresentam no processo de ensino e aprendizagem da Função Afim, em 

específico deste conteúdo matemático? 
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Eduardo: Na Função Afim? É... Assim... 

P.: Quais as maiores dificuldades que os alunos apresentam? 

 Eduardo: É a questão de realmente entender. A maior dificuldade é entender e eu acho 

que quando a gente mostra a eles, tenta passar para eles, pra que serve, seria bem mais 

interessante, porque eles iriam visualizar de uma maneira mais clara, que já ia chamar a 

atenção deles. Também tem a concentração, que eles têm uma dificuldade muito grande 

de se concentrar, e quando o conteúdo não é interessante para eles, eles já fazem um certo 

bloqueio. 

P.: Professor, você conhece algo sobre os registros de representação semiótica? Se sim, 

explique um pouco sobre eles. 

Eduardo: Sobre este tema em matemática, até o momento, nunca ouvi nada sobre ele. 

Não conheço. Essa foi a primeira vez que ouvi esse termo. 

P.: Ok. Então, no ensino de Função Afim e em seu processo de ensino e aprendizagem, 

com relação às diversas representações da função, modelo algébrico, modelo geométrico, 

entre outros, o aluno consegue compreender? Como funciona? Quais as dificuldades que 

eles têm nisto? Há algumas dessas representações que eles possuem dificuldades ou 

habilidades em tratar? 

Eduardo: Na verdade, quando você começa a trabalhar com eles já a partir da equação do 

primeiro grau, já começa a ser um divisor de águas, e quando você passa pra Função 

Afim, ai você ver que o rendimento cai bastante. Eles sentem e acham o assunto muito 

complicado e, assim, a gente percebe e é até notório a dificuldade do aluno e o rendimento 

também. Eles não conseguem entender direito aquilo que a gente está explicando. Em 

algum tipo dessas maneiras de apresentar a função, na equação algébrica, por exemplo, 

eles não sabem nem fazer as contas direito. Se esbarram em contas simples, operações 

básicas, que nem se quer conseguem encontrar o valor de x direito. 

P.: Ok professor. A gente agradece muito pela sua participação e contribuição com nossa 

pesquisa. Muito obrigado. 

Eduardo: Por nada. Eu que agradeço pela oportunidade e espero ter contribuído. 

P.: Ok. Obrigado. 
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APÊNDICE I - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 

OS CASOS 

 

Pseudônimos: Cláudio e Madalena. 

 

P.: Bom dia. Na pesquisa vocês podem ser chamados por outro nome, sem ser o de vocês. 

Por que nome cada um de vocês desejam ser chamados? Pode ser um nome que você 

queira criar, ou inventar. Pode ser o nome de alguma pessoa que você admire ou de um 

artista. 

 

Cláudio: Quero me chamar Cláudio. 

 

Madalena: E eu Madalena. 

 

P.: Certo. Qual a idade de cada um de vocês? 

 

Cláudio: 15. 

 

Madalena: 15. 

 

P.: Certo. Estão cursando o 1º ano? 

 

Cláudio: Sim. 

 

Madalena: Sim. 

 

P.: Uma pergunta: Durante toda sua vida escolar, você já ficou alguma vez reprovado? 

 

Cláudio: Já sim. 

 

Madalena: Não. 
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P.: Que ano você repetiu Cláudio? 

 

Cláudio: Sexto ano. 

 

P.: Certo. Qual sua auto-avaliação como aluno? O que você acha de você como aluno? 

 

Cláudio: Regular. 

 

P.: E você Madalena? 

 

Madalena: Uma boa aluna. 

 

P.: Certo. Na área de Matemática, vocês têm sempre boas notas? 

 

Cláudio: Sim. 

 

Madalena: Sim. 

 

P.: Em casa, você estuda Matemática? 

 

Cláudio: Sim. 

 

Madalena: Às vezes. 

 

P.: Certo. Mas quando estudam em casa, tem alguém que lhe dá um auxílio ou não? Vocês 

estudam sozinhos? Como que é em casa? 

 

Cláudio: Eu estudo sozinho. 

 

Madalena. Eu também. Ninguém me ajuda. 

 

P.: Certo. Para cada um de vocês, se verem o nome: resolução de problemas, o que isso 

quer dizer? O que vem na mente de vocês? O que é isso? 

 

Cláudio: Resolver problemas para mim é o professor passar um assunto e eu tentar 

responder as atividades do assunto, como atividades que envolvem dinheiro que precisam 

ser resolvidas. 

 

P.: E para você Madalena? O que você acha? 

 

Madalena: Para mim é você fazer a atividade sozinho, sem o auxílio de uma pessoa. Eu 

acho que é apenas pegar uma questão e resolver. 

 

P.: Seria fazer os cálculos como se fossem exercícios? 
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Madalena: Isso mesmo. Responder exercícios. 

 

P.: Ok. De acordo com sua idéia do que é a resolução de problemas, seu professor de 

Matemática faz isso em sala de aula? O professor de Matemática proporciona isso para 

vocês? 

 

Cláudio: Em sala de aula, ele deixa bem aberto. Explica o assunto, passa exercícios e nós 

tentamos resolver.  

 

Madalena: É isso mesmo. 

 

P.: Certo. O que você acha desse tipo de atividade? Vocês acham que é bom, que é ruim, 

qual sua opinião? 

 

Cláudio: Eu acho legal, que faz o desenvolvimento da pessoa na Matemática. 

 

Madalena: Acho bom porque faz a gente se esforçar. 

 

P.: Ok. O que vocês podem entender por problemas abertos? 

 

Cláudio: Problema aberto para mim é aquele que não tem letra para marcar como resposta 

e eu tenho o tempo que eu precisar para responder. 

 

Madalena: Eu acho que é isso que Cláudio disse. Só tem essa explicação. Não consigo 

ver outra resposta. 

 

P.: Certo. Vocês já estudaram algo sobre equação do primeiro grau? Se sim, em que ano? 

Quais as dificuldades e facilidades que encontraram? 

 

Cláudio: Eu vi isso ano passado. É um assunto até bom em algumas partes. Não tive tanto 

problema em conseguir passar. 

 

Madalena: Eu também vi ano passado. É ruim porque começa a usar letra. As vezes a 

gente não consegue entender tanto quando mistura números com letras. 

 

P.: Certo. Referente a função do primeiro grau, você consegue identificar uma variação 

no tipo de representação dela? Se sim, poderia citar algum? 

 

Cláudio: Não. Eu só vi daquele jeito que acha o valor de x. 

 

Madalena: Eu também só vi para encontrar x. 

 

P.: Mas vocês viram algum tipo de problema envolvendo esse conteúdo matemático? 
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Madalena: Vimos alguns, sim. No começo não era tão fácil de entender o problema, mas 

depois conseguimos. 

 

Cláudio: Isso mesmo. Só é ver que pode mudar, e chamar de x. 

 

P.: Por exemplo: Se vocês têm um problema envolvendo uma equação do primeiro grau, 

acham que conseguem resolver só montando a equação que corresponde a situação 

abordada ou será que através de uma tabela, por exemplo, colocando os dados da questão 

lá, vocês poderiam conseguir resolver? 

 

Cláudio: Possa ser que consiga. As vezes a gente faz algo parecido com isso. Anota todos 

os dados um embaixo do outro e vai direto buscar a resposta, sem ir atrás da equação em 

si. 

 

Madalena: Acho que pode conseguir. A gente já tinha trabalhado dessa forma ano 

passado. Às vezes, ao invés de ir atrás da fórmula, é bem mais fácil fazer algumas contas 

e achar direto a resposta. 

 

P.: Certo. Muito obrigado a vocês. 

 

Cláudio: Valeu. 

 

Madalena: De nada. 
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Anexos 

 

ANEXO A – RESPOSTA DO ALUNO CLÁUDIO AO PROBLEMA 01 
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ANEXO B – RESPOSTA DO ALUNO CLÁUDIO AO PROBLEMA 02 
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ANEXO C – RESPOSTA DO ALUNO CLÁUDIO AO PROBLEMA 03 
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ANEXO D – RESPOSTA DO ALUNO CLÁUDIO AO PROBLEMA 04 
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ANEXO E – RESPOSTA DA ALUNA ISABEL AO PROBLEMA 01 
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ANEXO F – RESPOSTA DA ALUNA ISABEL AO PROBLEMA 02 
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ANEXO G – RESPOSTA DA ALUNA ISABEL AO PROBLEMA 03 
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ANEXO H – RESPOSTA DA ALUNA ISABEL AO PROBLEMA 04 
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