1

ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS - PPGEC

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA DE
ENSINO NO CONTEÚDO DE FUNÇÃO AFIM FUNDAMENTADA NA
TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL.

JENEFFER ARAÚJO DE ASSUNÇÃO

Dissertação de Mestrado
Boa Vista/RR

2

ESTADO DE RORAIMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS - PPGEC

JENEFFER ARAÚJO DE ASSUNÇÃO

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA DE
ENSINO NO CONTEÚDO DE FUNÇÃO AFIM FUNDAMENTADA NA
TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL.

Orientador: Prof. DSc. Héctor José Garcia Mendoza

Boa Vista – RR
2015

3

JENEFFER ARAÚJO DE ASSUNÇÃO

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA DE
ENSINO NO CONTEÚDO DE FUNÇÃO AFIM FUNDAMENTADA NA
TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL.

Dissertação apresentada ao Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências da
Universidade Estadual de Roraima, como
parte dos requisitos para obtenção do título
de Mestre em Ensino de Ciências.

Linha de pesquisa: Métodos Pedagógicos
e Tecnologias Digitais no Ensino de
Ciências

Orientador: Prof. DSc. Hector José Garcia
Mendoza

Boa Vista - RR
2015

4

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer
meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a
fonte.

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação Na Publicação (CIP)

A851r

Assunção, Jeneffer Araújo de.
A resolução de problemas como metodologia de ensino no conteúdo
de função Afim fundamentada na teoria de aprendizagem significativa
de Ausubel / Jeneffer Araújo de Assunção. - Boa Vista : UERR, 2015.
145 p.
Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) Universidade Estadual de Roraima.
1- Aprendizagem significativa. 2 – Função Afim. 3 – Resolução de
Problemas I. Título.
CDU – 371.31(811.4)

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária
Kátia Medeiros - CRB 11/711-AM

Boa Vista -RR
2015

5

JENEFFER ARAÚJO DE ASSUNÇÃO

Dissertação apresentada ao Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências da
Universidade Estadual de Roraima,
como parte dos requisitos para
obtenção do título de Mestre em
Ensino de Ciências.

Aprovado em: _____/____/2015

Banca Examinadora

Prof. DSc. Hector José Garcia Mendoza.
Instituição: Universidade Federal de Roraima - UFRR
Orientador

Prof. DSc. Oscar Tintorer Delgado
Instituição: Universidade Estadual de Roraima - UERR
Membro Interno

Prof. DSc. Alberto Martin Martinez Catañeda - UFRR
Membro Externo (Convidado)

Boa Vista - RR
2015

6

DEDICATÓRIA

Esta pesquisa é dedicada especialmente ao meu Senhor e salvador Jesus
Cristo pela graça recebida, aos meus pais Otacílio de Assunção e Mª Francisca
Martins da Rocha Araújo e a minha tia Tânia Martins, que sempre me incentivaram na
caminhada acadêmica e com muito amor e carinho me apoiaram durante a realização
de mais este sonho.

7

AGRADECIMENTOS
Primeiramente, agradeço ao meu Senhor Jesus Cristo, pela graça concedida em
fazer parte do Curso de Mestrado profissional em Ensino de Ciências. A minha família,
pois sempre me apoiaram nos meus estudos. Ao meu Orientador, Hector José Garcia
Mendoza pela dedicação e compromisso durante o período de estudo sempre por
perto empenhado em ajudar. Ao professor Oscar Tintorer Delgado pelas grandes
contribuições durante toda a pesquisa. Ao Evandro Ghedin pelo direcionamento
epistemológico e as contribuições na disciplina de processo cognitivo. Ao Marco
Antônio Moreira pelas orientações e contribuições significativas na qualificação desta
pesquisa. A Direção geral e direção de Ensino do Colégio da Polícia Militar de
Roraima, administrado pelo Ten Cel. PM Evandro da Silva Dias e Rozmeri Binsfeld
Assunção, no qual apoiaram nesta caminhada que me fez alcançar mais um objetivo.
Ao meu chefe imediato 1º Sgt.PM Sandro da Silva Araújo, que sempre me apoiou, me
incentivou, me liberou para assistir as aulas e sempre dizia: me orgulho de você e sua
formação é importante para nós. A CB-PM Naiara Mesquita por suas horas de
dedicação na leitura e correção desta pesquisa. A minha amiga Drª Herika do Valle
pelas contribuições epistemológicas e metodológicas. Aos alunos-sujeitos da
pesquisa, que foram fundamentais em cada fase e em cada etapa do planejamento.
À grande amiga e companheira de estudo Adriana Regina Chirone, pelas viagens a
congressos e pela verdadeira amizade construída. Á Solange Pereira de Almeida,
Soraya Araújo Feitosa, Priscila Feitoza e Gladys Maria de Souza Oliveira pelas
contribuições e materiais didáticos concedidos. À 3ª turma de Mestrado Profissional
em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima (UERR) pela caminhada
e pelo companheirismo. Ao Grupo de Pesquisa em Metodologia de Ensino e seus
Processos Cognitivos (GPMEPC) pelos estimulantes momentos de debate. A todos
vocês que fizeram parte desta realização, muito obrigada!

8

RESUMO

O processo de ensino aprendizagem deve estar fundamentado sobre bases científicas
da psicologia cognitiva, dotado de uma metodologia para o professor conduzir o
processo docente e com as particularidades das didáticas específicas. Esta pesquisa
foi desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da
Universidade Estadual de Roraima e teve como sujeitos 14 alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental do Colégio da Polícia Militar Cel. Derly Luiz Vieira Borges. Essa
investigação teve como questão norteadora: A Resolução de Problema como
metodologia de ensino no conteúdo de funções afim, fundamentada na teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel, produzirá aprendizagem dos alunos do 9º ano
do Colégio Militar Estadual de Roraima? Para responder ao problema definiu-se
como objetivo geral analisar o processo de ensino aprendizagem na Resolução de
Problemas como metodologia de ensino no conteúdo de Funções afim, fundamentada
na Teoria da aprendizagem significativa. O planejamento contemplou como
metodologia a Estratégia de Resolução de Problemas, juntamente com a teoria de
Ausubel, complementando com a teoria geral da direção de ensino de Talízina, no
qual deu suporte na organização do plano de ações, do guia de observação e da
sequência didática. A pesquisa é de natureza aplicada e converteu-se em uma
pesquisa-ação estratégia de abordagem mista com ênfase no aspecto qualitativo.
Deste modo, concluiu-se que os discentes desenvolveram habilidades e
competências no conteúdo de Funções Afim a partir das ações e operações da
estratégia de resolução de problemas. No que diz respeito ás etapas de assimilação
subordinada, os alunos avançaram, aprenderam significativamente onde assimilaram
o conhecimento chegando a assimilação obliteradora. A sequência didática, produto
desta pesquisa, está direcionada a educadores e pesquisadores interessados em
aprofundar esta proposta.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Função Afim; Resolução de Problemas.
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RESUMEN
El proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar fundamentado sobre bases
científicas de la psicología cognitiva, dotado de una metodología para el profesor
conducir el proceso docente y con las particularidades de las didácticas específicas.
Esta investigación fue realizada en el ámbito de la maestría profesional en Enseñanza
de Ciencias de la Universidad Estadual de Roraima y tuvo 14 alumnos del 9º año de
la Enseñanza Fundamental de la Escuela de la Policía Militar Coronel Derly Luiz Viera
Borges. Tuvo como pregunta investigación ¿La Resolución de Problema como
metodología de Enseñanza en el contenido de Función Afín, fundamentada en la
teoría de Aprendizaje Significativa de Ausubel, producirá aprendizaje en los alumnos
del 9º año de la Escuela Militar Estadual de Roraima? Para responder al problema se
definió el objetivo general, analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la
resolución de problema como metodología de enseñanza en los contenidos de
Función Afín, fundamenta en la teoría de Aprendizaje Significativa. La planificación
contempló como metodología la estrategia de la resolución de problema, juntamente
con la teoría de Ausubel y la teoría de dirección de la enseñanza de Talízina, la cual
dio soporte para la organización del plan de acciones, guías de observaciones y de la
secuencia didáctica. La investigación es de naturaleza aplicada y se convirtió en una
investigación – acción de abordaje mixta con énfasis en el aspecto cualitativo. De este
modo, concluyese que los estudiantes desarrollaron habilidades y competencias en
los contenidos de Función Afín a partir de las acciones y operaciones de la estrategia
de resolución de problemas. En la etapa de Asimilación Subordinada, los alumnos
avanzaron y aprendieron significativamente llegando a una asimilación obliteradora.
La secuencia didáctica, producto de este trabajo, está direccionada a los educadores
e investigadores en profundizar en la propuesta

Palabras-Claves: Aprendizaje Significativa; Función Afín; Resolución de problema.
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INTRODUÇÃO
No início do curso de especialização em psicopedagogia, percebi o quanto a
postura que adotei como docente anteriormente ao curso não era tão satisfatória.
Apesar de trabalhar com resolução de problemas, não tinha nenhuma relação com as
teorias de aprendizagem, nem a preocupação de saber como o aluno assimila o
conteúdo em sua estrutura cognitiva. As aulas eram dotadas de regras e fórmulas,
sem preocupar-se com o que o aluno tinha como conhecimento prévio e suas
dificuldades de aprendizagem. Apesar dos cursos de formação continuada que
detenho, relutava, pois achava que era tudo utopia, coisa de pedagogo.
No decorrer do curso, percebi o quanto precisava mudar a postura como
professora, procurando meios para que o aluno aprenda, alcançando aqueles que têm
mais dificuldades. Ao ingressar no mestrado, abriram-se novos horizontes. Durante a
disciplina de teorias de aprendizagem, foram apresentadas diversas teorias, dentre as
quais me identifiquei com a teoria da aprendizagem significativa e com a disciplina de
processos cognitivos. Aprendi como o cérebro armazena as informações a curto e
longo prazo.
Este estudo iniciou-se na disciplina de Resolução de Problemas no Ensino de
Ciências ministrada pelo professor Dr. Oscar Tintorer Delgado, quando eu era aluna
especial do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências na Universidade Estadual
de Roraima (UERR). Discutia-se a resolução de problemas como metodologia de
ensino fundamentada em uma teoria de aprendizagem promovendo um ensino da
matemática mais eficiente e eficaz neste contexto.
Após ingressar no programa e amadurecer o projeto de pesquisa buscou-se
uma teoria que tentasse explicar como se dá o processo através do qual o ser humano
organiza internamente as informações que recebe do mundo exterior. A teoria adotada
foi a teoria da aprendizagem significativa, por evidenciar a importância de partir do
que o aluno já sabe, uma vez que é participante ativo do próprio processo de
aprendizagem.
Com a ascensão da Psicologia Cognitiva, as pesquisas na área de ensino e
aprendizagem de Ciências foram direcionadas para a compreensão dos processos
que envolvem a aprendizagem, a partir de teorias de ensino e aprendizagem, de
metodologias de pesquisa educacional e de concepções sobre o que é ensinar e
aprender ciência.
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Como a estrutura cognitiva é um fator preponderante que interfere na
aprendizagem, é necessário que o professor utilize uma didática de ensino que
contribua com a reorganização dos conhecimentos dos alunos, visando a uma maior
aproximação ao conhecimento científico. Neste sentido, as atividades de ensino têm
por finalidade fazer com que os alunos construam representações coerentes com o
conhecimento científico, assim a metodologia utilizada pelo professor poderá ou não
favorecer essa construção.
A didática utilizada na sala de aula geralmente é dotada de uma metodologia
voltada à exposição de conteúdo, aplicação de exercícios, as aulas são cheias de
regras, fórmulas e atividades de fixação, além disso, não são relacionadas com a
realidade e com o cotidiano do aluno. Este modo de ensino não abre espaço para a
efetiva participação do aluno, promovendo o desinteresse pela matemática e o
desenvolvimento de habilidades e competências, sendo que muitos educadores são
relutantes a novas práticas de ensino.
Sendo assim, faz-se necessário a busca de caminhos metodológicos para o
ensino dessa disciplina, onde conteúdos propostos devem ser abordados por meio de
tendências metodológicas da Educação Matemática que fundamentam a prática
docente.
A pesquisa encontra-se fundamentada nos estudos da teoria da Aprendizagem
Significativa, na qual, segundo Ausubel, o fator singular mais importante que influencia
a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece, cabendo ao professor descobrir
o que o aluno já sabe e desenvolver estratégias metodológicas para inserir este novo
conhecimento. Aborda-se a Teoria Geral da Direção de Talizina (em sua forma
cíclica), com o intuito de contribuir com a assimilação da aprendizagem do aluno, com
a participação do professor que conduzirá todo o processo fazendo a correção e
retroalimentação. Utiliza-se a Estratégia de Resolução de Problemas como
metodologia de ensino, pela qual os estudantes serão ensinados a aprender
matemática por meio de problemas.
Entende-se que a Estratégia da Resolução de Problemas possui características
específicas que fazem dela uma ferramenta extremamente importante para a
aprendizagem da Matemática escolar. O problema é meio e fim do trabalho docente
para alcançar qualidade na aprendizagem de seus estudantes para que adquiram
conhecimentos mais duradouros e com maiores possibilidades de transferi-los para
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novas situações, sendo que esta estratégia possibilita a compreensão do problema,
construção do modelo, solução do modelo e interpretação da solução.
Esta pesquisa é mista, porém, com maior ênfase no enfoque qualitativo, a qual
foi aplicada no Colégio Militar Estadual de Roraima com 14 alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental II, com o intuito de analisar se o efeito da Resolução de Problemas como
Metodologia de Ensino a partir dos pressupostos da Teoria de Ausubel que produz
aprendizagem significativa na formação do conceito de funções afim. Apresenta-se o
Diagrama V que dá uma visão geral desta dissertação:

Esquema 1- Diagrama V, visão geral da pesquisa

Domínio Conceitual

Fenômeno de Estudo: assimilação
do conceito de Função afim.

Filosofia: o sujeito desenvolve
sua compreensão do mundo de
forma consciente e participante a
fim
de
dar
sentido
ao
conhecimento.

Questão Básica: A RP como metodologia
de ensino produzirá aprendizagem no ensino
de Função afim?

Teoria: Aprendizagem significativa de
Ausubel.
Direção de Estudo de Talizina

Asserções de valor: A
pesquisa
promove
uma
metodologia de estratégias de
resolução problema permitindo
ao aluno a compreensão do
conteúdo, bem como a
reflexão analítica, crítica, e
prática acerca dele, onde o
aluno
possa
explicar,
argumentar,
deliberar,
discriminar,
expor
suas
próprias ideias.

Asserções de conhecimento: A
resolução de problemas, como
metodologia de ensino no processo
de assimilação e formação de
conceito da TAS de Ausubel, produz
aprendizagem
do discente no
conteúdo de Funções do 1º grau,
valorizando o conhecimento prévio do
aluno, buscando evidências de
aprendizagem significativa e o
abandonando
da
aprendizagem
mecânica.
Transformações: Uma análise qualitativa
determinando em que etapa da assimilação
o aluno se encontra.
Analise quali-quanti do desempenho dos
alunos na ERP, e formação do conceito de
função.

Princípios:
 O conhecimento prévio é a variável que
mais influencia a aprendizagem;
 A aprendizagem significativa, é um
processo pelo qual uma nova informação
se relaciona, de maneira não-arbitrária e
substantiva, a um aspecto relevante da
estrutura cognitiva do indivíduo;
 A aprendizagem significativa depende da
intencionalidade do aprendiz;
 Os materiais e as estratégias de ensino
devem ser potencialmente significativos;
 O processo de assimilação tem que ser
dirigido pelo professor.
Conceitos:
aprendizagem
significativa
(diferenciação
progressiva;
reconciliação
integradora; organizadores prévios; assimilação
obliteradora), Conceito de Função de 1ºgrau.

Domínio Metodológico

Registros: prova de lápis e papel, observação direta
e /ou participativa, diário de pesquisa.

Eventos / objeto
Aplicação de uma sequência didática, que contribua para
aprendizagem de Funções afim, de forma significativa.
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Sendo assim esta pesquisa teve como problema: A Resolução de Problemas
como metodologia de ensino no conteúdo de Função Afim, fundamentada na teoria
da Aprendizagem Significativa de Ausubel, produzirá aprendizagem dos alunos do 9º
ano do Colégio Militar Estadual de Roraima?
Para responder a problemática foi elaborado o seguinte objetivo geral: Analisar
o processo de ensino e aprendizagem da Resolução de Problemas como Metodologia
de Ensino no conteúdo de função Afim, fundamentada na teoria da Aprendizagem
Significativa. Objetivos específicos foram: Diagnosticar os conhecimentos prévios dos
estudantes; Analisar o efeito da sequência didática na formação de conceitos de
função, utilizando a resolução de problema segundo a teoria da Aprendizagem
Significativa; Avaliar em que etapa do processo de assimilação o aluno se encontra.
O primeiro capítulo apresenta uma abordagem da teoria da aprendizagem
significativa e seus conceitos básicos, como ocorre a assimilação do conhecimento, a
resolução de problemas segundo Ausubel e a teoria geral da direção de ensino, que
estará presente durante todo o processo de ensino e aprendizagem.
A Teoria Geral da Direção em sua forma cíclica contribuirá com a assimilação
da aprendizagem pelos alunos com a participação do professor que conduzirá todo o
processo fazendo a correção e retroalimentação.
O segundo enfatiza a didática da matemática, a resolução de problemas como
metodologia de ensino, a estratégia de Resolução de Problemas em matemática e a
formação do conceito de função. Nesta perspectiva, esta teoria associada ao método
de resolução de problemas visa contribuir para uma melhor aprendizagem dos sujeitos
da pesquisa, no estudo de funções. No entanto, no nível mais abrangente, destacase a contribuição para o incremento do pensamento e aquisição de habilidade do
método da Estratégia de Resolução de Problemas perante a uma nova situação
problema em contextos posteriores.
Seguindo, portanto, os aspectos fundamentadores de cunho teórico e
metodológico, e realçando o objetivo do escopo, destina-se a estudar a contribuição
do efeito causado pela Estratégia de Resolução de Problemas aplicada ao conteúdo
de Função Afim, propondo uma análise conforme os aspectos cognitivos da Teoria de
Aprendizagem da Aprendizagem Significativa.
O terceiro capítulo aborda os procedimentos metodológicos aplicados. Iniciase com os dados obtidos no teste diagnóstico, buscando averiguar os conhecimentos
prévios que os alunos possuem para que possam interagir com as novas ideias do
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conteúdo de função, onde a partir do resultado do diagnóstico foi determinado se o
processo de assimilação a ser desenvolvido na pesquisa seria subordinada ou
superordenada sendo, fundamentada na teoria de Ausubel, com base nos resultados
da Estratégia de Resolução de Problemas, realizada durante o período.
As análises foram realizadas por enfoques metodológicos qualitativos e
quantitativos, prevendo resultados triangulados do efeito da sequência didática da
Estratégia de Resolução de Problemas na aprendizagem dos estudantes,
fundamentados nos aspectos de assimilação das etapas qualitativas (cognitiva) da
teoria de Ausubel.
O quarto capítulo contempla os resultados desta pesquisa estruturada de forma
sequencial, iniciando as primeiras análises do teste diagnóstico, sendo analisado o
desenvolvimento dos estudantes com relação à resolução dos problemas contidos no
teste, identificados os conhecimentos prévios e obtidas informações para elaboração
da sequência didática.
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CAPÍTULO 1: TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
No presente capítulo será apresentada, como base teórica, a teoria da
Aprendizagem Significativa. Busca-se mostrar os fundamentos filosóficos e um breve
olhar de Ausubel (1980,2000), Novak (1996) e Moreira (2005) referente a teoria e os
conceitos básicos proposto na teoria e a Direção do processo de estudo de Talizina
(1988).
1.1 Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel
A Teoria da Aprendizagem Significativa foi desenvolvida por David Paul
Ausubel na década de 60. Parte de uma abordagem cognitivista enfatizando o estudo
do processo de assimilação, retenção e aquisição do conhecimento.
Sua teoria consiste na proposição explicativa do processo de aprendizagem
humana, visando os princípios organizacionais da cognição, valorizando, então, o
conhecimento e o entendimento de informações e não meramente o estudo do tipo
“decoreba” ou a memorização mecânica (GOMES et al., 2008; MOREIRA, 1988).
Tem como pressuposto principal a relação de conteúdos que vão se
incorporando de forma hierárquica e mais complexa na estrutura cognitiva do
estudante, de forma que haja ligação entre os conhecimentos prévios e os novos
conhecimentos, propiciando aprendizagem aos estudantes.
Joseph Novak deu continuidade à teoria, no qual o mesmo criou como
estratégia de ensino os mapas conceituais que propõem a integração construtiva,
positiva, entre pensamentos, sentimentos e ações que conduz ao engrandecimento
humano levando em consideração não só o cognitivo, mas também o emocional do
estudante, considerando-o como pessoa. Para ele, quando a aprendizagem é
significativa o estudante se predispõe à novas aprendizagens na área.
Moreira contribuiu para o seu desenvolvimento dentro de uma óptica
contemporânea, enfatizando a aprendizagem significativa crítica. Em sua perspectiva,
na sociedade contemporânea não basta adquirir novos conhecimentos de maneira
significativa, é preciso adquiri-los criticamente.
Os princípios facilitadores de uma aprendizagem significativa crítica são:
Perguntas ao invés de respostas (estimular o questionamento ao invés de dar
respostas prontas), diversidade de materiais (abandono do manual único),
aprendizagem pelo erro (é normal errar; aprende-se corrigindo os erros), aluno
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como perceptor representador (o aluno representa tudo o que percebe),
consciência semântica (o significado está nas pessoas, não nas palavras),
incerteza do conhecimento (o conhecimento humano é incerto, evolutivo),
desaprendizagem (às vezes o conhecimento prévio funciona como obstáculo
epistemológico), conhecimento como linguagem (tudo o que chamamos de
conhecimento é linguagem), diversidade de estratégias de ensino ( abandono da
narrativa).

1.1.1 Conceitos Básicos da Aprendizagem Significativa
A aprendizagem cognitiva é aquela que resulta do armazenamento organizado
de informações na mente do ser que aprende, e esse complexo organizado é
conhecido como estrutura cognitiva (MOREIRA 2011, p. 161), portanto é necessário
que haja uma organização na estrutura cognitiva do indivíduo, uma hierarquia de
conceitos, conhecimentos prévios mais inclusivos que interajam com o novo conceito
a ser apresentado.
Aprendizagem significativa é um processo no qual uma nova informação é
relacionada a um aspecto relevante, já existente na estrutura de conhecimento de um
estudante. Portanto, o interesse dessa teoria é na estruturação do conhecimento
tendo por base as organizações conceituais já existentes que funcionam como
estruturas de ancoradouro e acolhimento de novas ideias.
A aprendizagem é a transformação que ocorre no cérebro e
incorre em modificações na estrutura cerebral sempre que uma
nova informação é integrada, ou seja, sempre que uma nova
habilidade é dominada, então, não se pode presumir que o
ensino na escola possa se dar no campo do amadorismo e da
falta de conhecimento sobre os processos cognitivos envolvidos
nesta ação. (GHEDIN, p.244)

No entanto, cabe ao professor construir uma didática que preocupa-se com a
construção de novas estruturas conceituais, analisando o conteúdo a ser ensinado e,
em seguida, verificar a existência de conhecimentos prévios na estrutura cognitiva do
estudante que sejam relevantes para a aprendizagem do conteúdo. Desse modo, os
conhecimentos previamente adquiridos são fundamentais para a compreensão e
internalização de novos significados de palavras, de conceitos, de proposições, etc.,
pois servem de ancoragem às novas ideias, num relacionamento não-arbitrário.
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A aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação se
relaciona, de maneira não-arbitrária e substantiva, a um aspecto relevante da
estrutura cognitiva do indivíduo (Moreira, 2006), não-arbitrária nos transmite ideias de
interações não aleatória sem uma concordância entre os conhecimentos, ou seja, não
é com qualquer conhecimento prévio que o novo conhecimento vai interagir, e sim
com o mais relevante.
Neste aspecto, há uma interação entre o que o aluno tem de conhecimento
específico mais relevante, disposto na sua estrutura cognitiva, e a nova informação a
ser apresentada ao aluno, a qual Ausubel chama de subsunçor existente na estrutura
cognitiva do estudante.
O subsunçor é uma ideia, conceito, proposição, modelo existente na estrutura
cognitiva do aluno no qual irá interagir com as novas informações a serem adquiridas,
ou seja, são os conhecimentos prévios especificamente relevantes. Essa interação
entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio é que permite ao aluno atribuir
significado à nova informação.
Uma outra condição para que ocorra a aprendizagem significativa é a
apresentação do material potencialmente significativo ao aluno, quando o mesmo dará
significado ao material que lhe será apresentado, sendo que este material deve ser
apresentado de forma organizada com significado lógico, porém não é necessário
somente que seja potencialmente significativo, também deve haver uma disposição
do aluno em aprender, relacionando o que lhe é apresentado de maneira não arbitrária
e substantiva. Na aprendizagem significativa, o aluno transforma em significado
psicológico o significado lógico dos materiais instrucionais. No quadro 1 são
apresentadas relações entre conceitos aqui introduzidos.

Quadro 1. Relações entre aprendizagem significativa, material potencial significativo, significado
lógico e significado psicológico.
Aprendizagem
significativa
aquisição
significados

Potencial
significativo

ou
de

Material potencialmente
significativo
Requer

Depende do
(a)

Disposição
para
aprendizagem significativa

a

E
Significado lógico (a
relação não arbitrária e
substantiva do material
de aprendizagem com as
ideias correspondentes
relevantes.

E

A disponibilidade de tais ideias
relevantes
na
estrutura
cognitiva do aluno.
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Significado
psicológico
(Significado
É produto da
idiossincrático
fenomenológico)
Fonte: Ausubel (1978, p. 35)

Aprendizagem
significativa

Ou do

Potencial significativo e
disposição
para
aprendizagem significativa.

a
a

Cabe ressaltar que o significado lógico depende somente da natureza do
material e a disponibilidade de conteúdos relevantes na estrutura cognitiva do aluno.
O significado psicológico é, por sua vez, uma experiência significativa componentes
idiossincráticos.
É a possibilidade de um indivíduo incorporar à sua estrutura
cognitiva proposições logicamente significativas através de
relações não arbitrárias e substantivas, tornando-as
potencialmente significativas para ele, e, portanto, criando
possibilidade de transformar o significado lógico em psicológico
no curso da aprendizagem significativa. (Ausubel 1980, p.4142).

Portanto, o material apresentado ao aluno é apenas potencialmente
significativo, se o mesmo não tem disponibilidade de conteúdos prévios relevantes na
sua

estrutura

cognitiva,

ele

vai

aprender

apenas

mecanicamente.

“Independentemente de quão potencialmente significativo possa ser o material a ser
aprendido, se a intenção do aprendiz for, simplesmente, a de memorizá-lo arbitrária e
literalmente o processo de aprendizagem será mecânico”. (MOREIRA 2006, p 20).
Na aprendizagem mecânica (ou automática), as novas informações são
internalizadas sem interagir com conceitos relevantes na sua estrutura cognitiva. O
equipamento cognitivo humano não consegue lidar de modo eficaz com as
informações relacionadas consigo numa base arbitrária e literal, apenas conseguem
ficar retidas por curtos períodos de tempo. (AUSUBEL,2000, p.4).
A aprendizagem mecânica ocorre de forma arbitrária e isolada, sendo que,
segundo Ausubel (1980), a mente humana não é programada para o armazenamento
literal, o período daquilo que é aprendido mecanicamente é relativamente breve é
aquela no qual o aluno só decora para fazer uma prova, como em matemática, por
exemplo, onde se observa a simples memorização de fórmulas e conceitos
aprendidos automaticamente pelos alunos, de forma isolada e sem significado.
As tabuadas, por exemplo, dependendo do trabalho de ensino realizado, são
apresentadas aos alunos prontas e acabadas para que a decorem, oferecendo-lhes
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pouca ou nenhuma oportunidade de construírem os conceitos a ela relacionados.
Representam, portanto, um trabalho de ensino por recepção passiva e um trabalho de
aprendizagem altamente mecânico.
Os problemas de quebra-cabeça representam, normalmente, atividades nas
quais os alunos têm oportunidade de descobertas, mas, por serem repetitivos, a
aprendizagem da grande maioria dos conteúdos a eles relacionados, acaba
acontecendo por ensaio e erro e, portanto, de forma bastante mecânica.
Contudo, é necessário dizer que elas não são antagônicas entre si, mas sim
que são extremos de um mesmo contínuo conforme a figura 1.
A aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica não
constituem uma dicotomia. A aprendizagem não é significativa
ou mecânica. Há um contínuo entre elas. Muitas aprendizagens
acontecem na zona cinza desse contínuo (...). Quer dizer, as
aprendizagens podem ser parcialmente significativas,
parcialmente mecânicas, mais significativas ou mais mecânicas
(MASINI; MOREIRA, 2008, p. 23).

Figura 1- O contínuo da aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica.

Fonte: Moreira (2012, p.12)

Há uma zona cinza intermediária neste contínuo, onde o professor é um
facilitador da aprendizagem na caminhada do aluno nessa zona. A passagem da
aprendizagem mecânica para a aprendizagem significativa depende da existência de
subsunçores adequados, da predisposição do aluno para aprender, de materiais
potencialmente significativos e da mediação do professor.

26

Portanto é necessária a disposição do estudante em aprender e obter uma
estrutura cognitiva que o conduza a aprendizagem significativa, pois se a interação
não ocorre adequadamente, ou seja, não há uma ancoragem entre os conhecimentos,
as novas informações podem ser armazenadas de maneira arbitrária e literal,
caracterizando a aprendizagem mecânica.

1.1.2 Organizadores Prévios
Os organizadores prévios contribuem como estratégia que busca facilitar na
organização da estrutura cognitiva do aluno, pois são introduzidos ao aluno antes do
material a ser aprendido com um nível mais elevado de abstração, mais geral e mais
inclusivo.
Se a estrutura cognitiva for clara, estável e bem organizada,
surgem significados precisos e inequívocos e estes têm
tendência a reter a força de dissociabilidade ou disponibilidade.
Se por outro lado, a estrutura cognitiva for instável, ambígua,
desorganizada ou organizada do modo caótico, tem tendência a
inibir a aprendizagem significativa e a retenção. Assim, é através
do fortalecimento de aspectos relevantes da estrutura cognitiva
que se pode facilitar a nova aprendizagem e retenção.
(AUSUBEL, 2000, p.10).

Em outras palavras, o uso de organizadores prévios é uma estratégia criada
por Ausubel com o intuito de facilitar a aprendizagem significativa, sua função é servir
de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber para que possa
aprender significativamente o que lhe está sendo proposto.
Ausubel (1980) cita as razões para a utilização dos organizadores. 1) A
importância de ter ideias estabelecidas relevantes e de forma apropriada já disponível
na estrutura cognitiva para tornar logicamente significativas ideias novas
potencialmente significativas e lhes dar um esteio estável; 2) As vantagens de usar as
ideias mais gerais e inclusivas de uma disciplina como ideias de esteio ou
subordinadoras (saber a adequação e a especificidade da sua relevância, sua maior
estabilidade inerente, seu maior poder explanatório e sua capacidade de integração).
3) O fato de que eles próprios tentam tanto identificar um conteúdo relevante já
existente na estrutura cognitiva, como indicar explicitamente a relevância deste
conteúdo e sua própria relevância para o novo material de aprendizagem.
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Sempre que a capacidade de discriminação entre ideias
ancoradas e novas ideias do material de instrução seja um
problema grave, pode utilizar-se de organizador comparativo
que clarifique de modo explícito semelhanças e diferenças entre
os dois conjuntos de ideias. Quando não se trata de um
problema especial, geralmente é suficiente um organizador
expositivo. (AUSUBEL, 2000,p.12,).

Portanto, é necessário que o professor utilize dos organizadores prévios
sempre que os conhecimentos prévios não possuam uma relevância de conteúdos
suficientes que possam servir de ligação, de âncora com a nova matéria a ser
aprendida, tornando essas ideias mais gerais, inclusivas e relevantes na estrutura
cognitiva do aluno.

1.1.3 Aprendizagem por Recepção X Aprendizagem por Descoberta
A aprendizagem pode ser por recepção ou por descoberta, por recepção o
aluno recebe todo o conteúdo em sua forma final, muitas vezes através de ensino
expositivo, e procura internalizar o material que lhe é apresentado, incorporando-o na
estrutura cognitiva para ser reproduzido em ocasiões futuras. Essa incorporação pode
ser mecânica ou significativa.
Na aprendizagem por descoberta o conteúdo é descoberto pelo aluno, “onde
as características essenciais da aprendizagem por descoberta, seja na formação de
conceitos ou na solução de problemas, é que o conteúdo a ser aprendido não é dado,
mas deve ser descoberto antes que possa ser incorporado na sua estrutura cognitiva”.
(AUSUBEL, 1980 p.20). Novamente, essa incorporação pode ser significativa ou
mecânica.
Observa-se que na prática a maior parte do ensino é por recepção, causando
crítica a muitos educadores, mas o que ocorre é que o ensino é transmitido ao aluno
através de conteúdo sem qualquer significado ou compreensão. Ausubel (2000)
apresenta os aspectos de práticas expositivas mal sucedidas: uso de técnicas verbais
puras com alunos imaturos em termos cognitivos; apresentação arbitrária de fatos não
relacionados sem qualquer princípio de organização ou de explicação; não interação
de novas tarefas de aprendizagem com materiais anteriormente apresentados;
utilização de procedimentos de avaliação que avaliam somente a capacidade de se
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reconhecerem fatos discretos ou de se reproduzirem ideias pelas mesmas palavras
ou no contexto idêntico ao encontrado originalmente.
No entanto, pode-se utilizar o ensino expositivo, buscando a independência e
criticidade do aluno, onde o mesmo esteja motivado para fazer considerações,
reflexões, reestruturar e integrar o novo material em sua estrutura cognitiva
independentemente da quantidade de informações.
Resumindo, seja na aprendizagem por recepção ou na aprendizagem por
descoberta, só será significativa se houver uma interação entre o novo conteúdo de
forma não arbitrária e substantiva, com algum aspecto especificamente relevante da
estrutura cognitiva do aluno.

1.1.4 Os tipos e formas de Aprendizagem Significativa
De acordo com a teoria de Ausubel pode-se dizer que há três tipos de
aprendizagem significativa: representacional, de conceitos e proposicional.
A aprendizagem representacional ocorre quando o aluno atribui os significados
de símbolos particulares (palavras), especificamente às que representam. Isto é, a
identificação do significado de símbolos com seus referentes específicos (objetos,
eventos, conceitos). (MOREIRA. 2011, p 165).
Por exemplo, se para uma criança a palavra mesa (um símbolo linguístico)
significa apenas a mesa de sua casa, ela não tem ainda o conceito de mesa, apenas
uma representação. Ainda que a aprendizagem representacional seja próxima à
aprendizagem mecânica, ela é significativa porque o símbolo significa um referente
concreto. Na aprendizagem mecânica a relação símbolo − objeto/evento é apenas
associativa, sem significado. (MOREIRA. 2012, p 16)
A aprendizagem conceitual pode ser considerada, inicialmente, uma
aprendizagem representacional, já que conceitos podem ser representados por
símbolos. Ausubel (1978, p. 89) define conceitos como" objetos, eventos, situações
ou propriedades que possuem atributos criteriais comuns e são designados, em uma
dada cultura, por algum signo ou símbolo aceito". Os conceitos podem ser adquiridos
através da formação de conceitos que ocorre principalmente nas crianças em fase
pré-escolar, onde são adquiridos pela experiência direta e formulação de hipóteses, e
pela assimilação de conceitos que ocorre nas crianças em idade escolar e nos adultos.
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À medida que o vocabulário de uma criança aumenta, adquiremse novos conceitos sobretudo através do processo de
assimilação conceitual, visto que os atributos específicos dos
novos conceitos se podem definir com a utilização em novas
combinações de referentes existentes disponíveis na estrutura
cognitiva da criança. (Ausubel, 2000, p.2,).

A aprendizagem proposicional refere-se ao significado de ideias em forma de
proposição. “A tarefa não é aprender o significado dos conceitos e sim, o significado
das ideias expressas verbalmente, por meio desses conceitos, sob forma de
proposição.” (MOREIRA, 2006 p.27). Ou seja, a tarefa é aprender o significado que
está além da soma dos significados das palavras ou conceitos que compõem a
proposição.
As formas de aprendizagem podem ser: subordinada, superordenada e
combinatória. Aprendizagem subordinada ou aprendizagem por subsunção, ocorre
quando uma nova informação interage de forma significativa com ideias específicas
da estrutura cognitiva. Essa nova informação se subordina a subsunçores relevantes
existentes na estrutura cognitiva. Como esta estrutura cognitiva tende a uma
organização hierárquica em relação a abstração e generalidade de ideias e conceitos,
a emergência de novos significados conceitos ou proposições reflete, uma
subordinação do novo conhecimento à estrutura cognitiva existente.
A aprendizagem subordinada pode denominar-se derivativa, aquela onde o
material de aprendizagem é tido como exemplo específico, mais inclusivo de uma
ideia existente na estrutura cognitiva. Já a aprendizagem subordinada correlativa é
uma extensão, elaboração ou modificação de proposições ou conceitos anteriormente
aprendidos. É incorporado por interação com subsunçores, mais inclusivos, contudo
seu significado não está implícito e não pode ser adequadamente representado por
esses subsunçores. (MOREIRA, 2006, p.33).
A aprendizagem superordenada é quando as ideias estabelecidas, mais
estáveis e menos inclusivas, se vinculam e reconhecem-se como exemplos mais
específicos de novas ideias, mais inclusivas. Esse processo se dá quando um
conceito ou proposição potencialmente significativo, mais geral e inclusivo do que
ideias ou conceitos já estabelecidos na estrutura cognitiva, é adquirido a partir destes
e passa a assimilá-los. Portanto, é necessário uma organização hierárquica conceitual
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na estrutura cognitiva do aluno, de forma que os subsunçores possam interagir
formando ideias mais gerais.
Por sua vez, a aprendizagem significativa combinatória é quando as novas
proposições que não geram uma relação subordinada, nem superordenada,
apresentam ideias relevantes particulares na estrutura cognitiva (Ausubel, 2000, p 95).
Onde as ideias são relacionadas de forma não arbitrária, relevante de maneira geral
à estrutura cognitiva do aluno como um todo.
Tendo em vista a disponibilidade de conteúdo relevante apenas de um modo
geral, nesse tipo de aprendizagem novas proposições são, provavelmente, menos
relacionáveis e menos capazes de se ancorar no conhecimento já existente e,
portanto, pelo menos no início, mais difíceis de aprender e reter do que proposições
subordinadas ou superordenadas (AUSUBEL 1978, p. 59).

1.1.5 Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integradora
A diferenciação progressiva está relacionada com a aprendizagem
subordinada, onde primeiramente as ideias mais gerais e mais inclusivas são
apresentadas ao aluno, de forma específica. Segundo Ausubel (1980), é menos difícil
para os seres humanos compreender os aspectos diferenciados de um todo
previamente aprendido, mais inclusivo, do que formular o todo inclusivo a partir das
suas partes diferenciadas previamente aprendidas.
A organização do conteúdo de uma disciplina particular consiste de uma
estrutura hierárquica na própria mente, ou seja, as ideias mais inclusivas ocupam o
topo da estrutura cognitiva. Portanto, é necessário que estejam disponíveis na
estrutura cognitiva do aluno ideias mais inclusivas e relevantes que possam servir de
ponte para as novas informações. Faz-se necessário uma organização dos conteúdos
a serem ensinados de forma hierárquica, para que o aluno possa assimilar de forma
significativa e não mecânica.
A reconciliação integradora ocorre quando o novo conhecimento ao se
relacionar de forma substancial e não arbitrária com os conhecimentos prévios
relevantes, os desestruturam provocando uma reorganização dos conhecimentos já
existentes na estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 2006, p. 27).
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Sendo assim, necessita-se de uma organização das disciplinas no qual os
conceitos estariam organizados hierarquicamente, partindo dos mais gerais e
inclusivos. Do ponto de vista ausubeliano, o desenvolvimento de conceitos ocorre da
melhor forma quando os elementos mais gerais e inclusivos são introduzidos em
primeiro lugar e, então, o conceito é progressivamente diferenciado, em termos de
detalhes e especificidade. (MOREIRA, 2006, p. 27).
Novak e Gowin (1988) consideram que para se atingir a reconciliação
integradora de forma mais eficaz, deve-se organizar o ensino descendo e subindo nas
estruturas conceituais hierárquicas, à medida que a nova informações são
apresentadas. Ou seja, deve partir do geral para chegar ao particular, como pode-se
observar na Figura 2, as linhas em negrito sugerem a direção recomendada para a
diferenciação progressiva e as outras linhas mais fracas sugerem a reconciliação
integradora.

Figura 2- Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integradora

Fonte: Moreira e Masini (2006, p.47)

Ausubel também enfatiza a consolidação onde há necessidade da reiteração e
da realização de tarefas em contextos e momentos diferentes para que se produza a
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generalização e a interiorização efetiva e significativa do que foi aprendido. Na
consolidação, novos materiais devem ser introduzidos, assegurando-se contínua
prontidão na matéria de ensino e sucesso na aprendizagem sequencialmente
organizada. (MOREIRA, 1999, p.53).

1.1.6 Teoria da Assimilação
Nesta teoria, Ausubel explica como se relacionam as novas ideias
potencialmente significativas existentes no material a ser aprendido, às ideias
relevantes já ancoradas na estrutura cognitiva do aprendiz. Segundo ele, a interação
destas ideias e seu posterior armazenamento fazem parte de um processo de
assimilação que ultrapassa a fase de aprendizagem até a fase de retenção e
esquecimento (AUSUBEL, 2000, p. 8).
No princípio da assimilação novos significados são elaborados mediante o
resultado da interação entre os novos conhecimentos e os já existentes na estrutura
cognitiva. O produto desse processo interacional dá significados ao novo
conhecimento e pode modificar e diferenciar os subsunçores que com eles interagem.
Segundo esse princípio, quando uma ideia, conceito ou preposição a
potencialmente significativa é assimilado sob uma ideia, conceito ou preposição já
estabelecida A, ou seja, um subsunçor, a nova informação a e o subsunçor A são
modificados pela interação, onde ambos produtos dessa interação a’ e A’
permanecem relacionados tornando-se o produto interativo a’A’. Desta forma, o
produto interacional característico do processo de assimilação na aprendizagem
significativa não é apenas o novo significado a’, mas, inclui também, a modificação de
subsunçor, ou seja, um significado a’A’. Durante a fase de retenção esse produto é
dissociável em a’ e A’, porém, à medida que o processo de assimilação continua e
entra na fase obliteradora, a’ A’ reduz-se simplesmente a A’, ocorrendo o
esquecimento de a’. No entanto, é especificamente um resíduo, uma vez que o novo
conhecimento a, que passou a ser A’, de alguma forma está “dentro” de A’. Em função
disso a reaprendizagem do que foi obliterado é possível e relativamente rápida, a
figura 3 demonstra o processo de assimilação.
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Figura 3- Processo de Assimilação.

Moreira (1999)

Por conseguinte, o processo de assimilação na fase da aprendizagem significativa
inclui:
Ancoragem seletiva do material de aprendizagem às ideias
relevantes existentes na estrutura cognitiva; (2) interação entre
as ideias acabadas de introduzir e as ideias relevantes
existentes (ancoradas), sendo que o significado das primeiras
surge como o produto desta interação; e (3) a ligação dos novos
significados
emergentes
com
as
ideias
ancoradas
correspondentes no intervalo de memória (retenção).
(Moreira 1999)

Os conceitos mais amplos, bem estabelecidos e diferenciados, servem de
ancoradouro às novas ideias e possibilitam sua retenção. Entretanto, o significado das
novas ideias tende, ao longo do tempo, a ser assimilado ou reduzido pelos significados
mais estáveis das ideias estabelecidas. Como é natural, estes novos significados
desempenham um papel no aumento de estabilidade, bem como no aumento da força
de dissociabilidade associada, que resulta da ligação dos mesmos às ideias
ancoradas mais estáveis que lhes correspondem.
Para Ausubel, na aprendizagem significativa, na fase da retenção, a nova
informação aprendida permanece dissociável do seu subsunçor por um período
variável de tempo, podendo ser reproduzida individualmente (MOREIRA, 2006, p 30).
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A capacidade de dissociação do produto a’A’ diminui durante a fase de
retenção a ponto de, conforme progride a assimilação, as informações a’ e A’ não
serem mais separadas restando apenas o subsunçor modificado A’.
Na assimilação obliterante as ideias acabadas de aprender
começam a tornar-se, progressivamente, menos dissociáveis
(recuperáveis) das respectivas ideias ancoradas, como
entidades por direito, até deixarem de estar disponíveis e se
afirmar estarem esquecidas. Quando a força de dissociabilidade
de a’ desce abaixo de um determinado nível crítico, já não é todo
recuperável. Acaba por se chegar a um ponto nulo de
dissociabilidade de A’a’ sofre mais reduções até A’ ou até ao
próprio A ideia ancorada original. (AUSUBEL, 2000, p 108).

Ou seja, segundo Ausubel (2000), as ideias aprendidas inicialmente tornam-se
menos dissociáveis das ideias ancoradas, até deixarem de estar disponíveis e se
afirmar estarem esquecidas
Ainda segundo Ausubel (1980), quando uma ideia

a é aprendida

significativamente e relacionada à ideia relevante A, tanto as ideias são modificadas
como a é assimilada pela ideia estabelecia A, exemplo de aprendizagem
subordinativa derivativa ou correlativa, onde A e a nova ideia a sofrem modificações,
formando o produto da interação A`a`, conforme esquema no quadro abaixo.

Quadro 2- Processo de assimilação de uma ideia subordinada
PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO DE UMA IDEIA SUBORDINADA
IDEIA ESTABELECIDA: A (mais inclusiva e mais estável)
IDEIAS NOVAS:

a1, a2 ,, ai ai1,, an

(menos inclusiva e menos estável)
PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO

ETAPAS

Introdução do objeto de estudo e formação do produto interativo a partir de uma
diferenciação progressiva.
AQUISIÇÃO
SIGNIFICADO

DO
DE

a1' , a2' ,, ai' .

A1' a1'
A1' a1' a2'

A a a2'  ai'
' '
1 1

São
PÓS-APRENDIZAGEM
RETENÇÃO INICIAL
DE

a1' , a2' ,, an' .

introduzidas sequencias

de

ai1 ,, an

ideias

para

a retenção e

aperfeiçoamento dos significados

a1' , a2' ,, ai' , ai'1 ,, an'

são dissociáveis de

A1' a1' a2' am'  A1'  a1'  a2'    am'

A'a1' a2' ai' ai'1 an'

(Elevada força de dissociabilidade)
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Começa uma perda gradual da dissociabilidade
RETENÇÃO
POSTERIOR
' '
1 2

a a a

DE

'
n

ESQUECIMENTO DE

a1' a2'  an' .

' ' '
1 1 2

a1' , a2' ,, an'

em relação

'
n

A a a a

A1' a1' a2' an'  A'  a1'  a2'    an'
a1' a2'  an'

deixa de dissociar-se eficazmente de

A dissociabilidade de

a1' a2'  an'

(Baixa força de dissociabilidade)

a1' a2'  an'

se reduz a

A1' a1' a2'  an'

se encontra sob o limiar de disponibilidade

A'

Fonte: Adaptação de Mendoza (2012), de Ausubel (1980)

No caso da aprendizagem subordinada, o processo de assimilação
obliteradora, considerando-se um fenômeno de redução, parece bastante direto: o
significado menos instável (e mais específico) de uma ideia subordinada é
gradualmente incorporado ou reduzido ao significado mais estável (e mais inclusivo)
da ideia especificamente relevante na estrutura cognitiva que o assimila.
A aprendizagem de conceitos e a aprendizagem proposicional refletem essa
relação de subordinação, pois envolvem a subsunção de conceitos e proposições
potencialmente significativos sob ideias mais gerais e inclusivas já existentes na
estrutura cognitiva. Desse processo sequencial de novos significados e formação do
produto interativo resulta a diferenciação progressiva dos conceitos ou proposições
com o conseguinte refinamento dos significados e um aumento potencial para a
criação de uma base para a posterior aprendizagem significativa.
Na aprendizagem superordenada, as ideias estabelecidas a1’ a2’ e a3’, são
consideradas com exemplos mais específicos da nova ideia A e passam a associarse a A.
Segundo Ausubel (1980), neste novo produto interacional, A’ a’, a’ não perdem
completamente sua identidade, uma vez que o equilíbrio da dissociação A’ a’ <-> A’
+ a’ é estabelecido de tal forma que a’, dependendo das condições dominantes, tem
um determinado grau de dissociação enquanto uma entidade identificável. A ideia
superordenada A é definida por um novo conjunto de atributos essenciais que abrange
as ideias agora subordinadas. Ao final, deve começar a assimilação obliteradora da
ideia menos inclusiva como sugere o próximo quadro.
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Quadro 3- Processo de assimilação de uma ideia superordenada
PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO DE UMA ATIVIDADE SUPERORDENADA
IDEIAS ESTABELECIDAS:

a1 , a2 ,, ai ai1 ,, am am1 ,, a p a p1 an

(menos inclusiva e mais

estável)
IDEIA NOVA: A (mais inclusiva e menos estável)
PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO

ETAPAS

Introdução do objeto de estudo e formação do produto interativo a partir de uma
diferenciação progressiva
AQUISIÇÃO

DO

SIGNIFICADO DE

A' .

a1' A'
a1' a2' A'

a a  ai' A'
'
1

'
2

São introduzida uma sequencias de ideias ai 1 , , am para a retenção e
aperfeiçoamentos dos significados.
RETENÇÃO
DE

INICIAL

'

A.

O novo significado de

A' é dissociável de

a1' ai' ai'1 am' A'

a1' ai' ai' 1 am' A'  a1'    ai'  ai' 1    am'  A'
(Elevada força de dissociabilidade)

ESQUECIMENTO DE

A' .

A' deixa de ser dissociável eficazmente de
A' se reduz a

a1' ai' ai' 1 am' A'

a1'    ai'  ai' 1    am'  A

A partir da diferenciação progressiva de ideias

devem ser

resolvidos os significados conflitosos através do processo de reconciliação
integradora.

DIFERENCIAÇÃO
ADICIONAL DE

am' 1 , am' 2 , , a 'p

A' .

a1'  am' 1am' 2  a 'p

são incluídas na ideia estabelecida de

A' , agora mais

A' a1'  am' am' 1  a 'p

estável, formando o produto

Para aperfeiçoar e aumentar a retenção dos os novos significados são
introduzidas as ideias

a 'p1 , a 'p2 ,, an'

am' 1 , am' 2 ,, a 'p a 'p1 an'
RETENÇÃO
POSTERIOR

DE

am' 1 , am' 2 ,, an' .

é dissociável de

A'am' 1am'  2 a'p a'p 1 an'

A'am' 1am'  2 a'p a'p 1 an'  A'  am' 1  am'  2  a'p  a'p 1    an'
(Elevada força de dissociabilidade)
Posteriormente começa uma perda
'
m 1

a

'
m 2

,a

' '
p p 1

,, a a

'
n em relação

a

gradual

da

' '
'
m 1 m  2

Aa

a

dissociabilidade
' '
p p 1

a a

de

'
n

a

A'am' 1am'  2 a'p a'p 1 an'  A'  am' 1  am'  2  a'p  a'p 1    an'
(Baixa força de dissociabilidade)

ESQUECIMENTO DE

a1' , a2' ,, an' .

a1' , a2' ,, an'

deixa de ser dissociável eficazmente de

se encontra por debaixo do limiar de disponibilidade

a1' , a2' ,, an' se reduz a A'

Fonte: Adaptação de Mendoza (2012), de Ausubel (1980)

A' a1' a2'  an' , ou seja,
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O centro desta teoria está na interação dos novos conhecimentos com
conhecimentos específicos e relevantes contidos na estrutura cognitiva, porém
Moreira (2006, p.32) nos chama a tenção para dois aspectos:
1- Que na aprendizagem significativa o novo material original a
poderá nunca ser lembrado precisamente da mesma forma em
que foi recebido, pois o próprio processo de assimilação de a o
altera para a’ e, portanto, práticas de avaliação que requerem a
repetição exata das informações aprendidas desencorajam a
aprendizagem significativa;
2- Ausubel não emprega o termo assimilação no mesmo sentido
usado por Piaget e, segundo Novak (1977), a assimilação no
sentido ausubeliano difere do conceito piagetiano de
assimilação de duas maneiras: a) na concepção de Ausubel, o
novo conhecimento interage com conceitos ou proposições
relevantes específicas existentes na estrutura cognitiva, e não
com ela, como um todo (embora, de alguma forma, toda ela
esteja envolvida porque, afinal, esses conceitos ou proposições
específicos fazem parte da estrutura cognitiva); b) conforme
Ausubel, a assimilação é um processo contínuo e modificações
relevantes na aprendizagem significativa ocorrem, não como
resultado de períodos gerais de desenvolvimento cognitivo, mas
de uma crescente diferenciação e integração de conceitos
específicos relevantes na estrutura cognitiva. Tanto Ausubel
quanto Piaget, no entanto, concordam que o desenvolvimento
cognitivo é um processo dinâmico e que a estrutura cognitiva
está sendo constantemente modificada pela experiência.

Para Ausubel (2000), a estrutura cognitiva instável, ambígua, tem tendência de
impossibilitar a aprendizagem significativa. Desta forma, é necessário o fortalecimento
de aspectos relevantes da estrutura cognitiva, onde se possa facilitar a nova
aprendizagem e a retenção.
1.1.7 Aquisição e Formação de Conceitos
Podemos dizer que conceito é a formulação de uma ideia por meio de palavras.
O termo "conceito" tem origem no Latim “conceptus” que significa "coisa concebida"
ou "formada na mente". Neste estudo utilizaremos a aprendizagem conceitual, com
ênfase na assimilação conceitual.
Ausubel (1980) define conceito como objetos, acontecimentos, situações ou
propriedades que possuem atributos específicos comuns e são designados pelo
mesmo signo ou símbolo, enfatizando que os conceitos são de extrema relevância na
teoria da assimilação, pois tanto na compreensão como na solução de problemas há
uma necessidade de disponibilidade na estrutura cognitiva do aluno ou de conceitos
superordenados, ou de conceitos subordinativos.
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Ausubel evidencia a importância dos conceitos em dois pontos: (1) os seres
humanos interpretam a experiência perceptual em termos de conceitos próprios de
suas estruturas cognitivas e (2) que os conceitos constituem a “matéria-prima,” tanto
para a aprendizagem receptiva significativa como para a generalização das
proposições significativas para a solução de problemas.
A aquisição de conceitos por meio de aprendizagem receptiva não é apenas
um processo passivo de internalização. Quanto mais ativo for este processo, mais
significativos e úteis serão os conceitos.
A utilização cognitiva de conceitos existentes é exemplificada
pelo tipo de aprendizagem receptiva, na qual exemplos menos
evidentes de uma classe genérica conhecida devem ser
identificados como tal, e na qual novos conceitos relacionados,
subconceitos ou proposições são adquiridos por assimilação sob
entidades conceituais ou proposicionais mais inclusivas.
(AUSUBEL, 1980, p 79)

A assimilação de conceitos ocorre quando a criança atinge idade escolar e em
adultos, enquanto que a formação de conceitos caracteriza o estágio pré-operacional
ou pré-escolar do desenvolvimento cognitivo.
Na formação de conceitos, os atributos criteriais dos conceitos
são adquiridos pela experiência direta, por meio de sucessivas
etapas de formulação e testagem de hipóteses e formulação. É
um processo por descoberta. Entretanto à medida que a criança
vai adquirindo uma determinada quantidade de conceitos por
esse processo, vai se tornando capaz de aprender novos
conceitos por assimilação. (MOREIRA,2006 p.26).

À medida que o vocabulário da criança aumenta existe uma tendência para a
aquisição mais frequente de novos conceitos, através do processo de assimilação de
conceitos, visto que se podem descobrir os atributos de critérios dos novos conceitos
através da utilização, em novas combinações, de referentes existentes (palavras, bem
como imagens), disponíveis na estrutura cognitiva da criança. Embora se devam
utilizar auxiliares empíricos concretos para se facilitar a assimilação de conceitos nas
crianças do ensino primário, também é possível com as crianças mais velhas, utilizar
outros conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, para acelerar o processo
de definição dos atributos de critérios dos novos conceitos.
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Entretanto, para que a aprendizagem de conceitos seja significativa, os
conceitos devem ser adquiridos de forma substantiva e não arbitrária na estrutura
cognitiva do aluno.
1.1.8 Direção do Processo de Estudo
O professor tem papel fundamental na direção do processo de ensino e
aprendizagem, no qual o mesmo irá conduzir os aluno de forma que compreendam
cada etapa. Essas direção deve levar em consideração todas as informações
repassadas no processo e o retorno, todos os elementos são importantes na
transformação para se chegar ao resultado final.
Segundo Talizina (1988), a direção pode ser dividida em direção isolada e
cíclica. O primeiro tipo de direção é sem enlace de retorno e, consequentemente, sem
regulagem do rumo do processo dirigido pelo sistema de direção. O segundo,
pressupondo os dois, possibilita uma direção melhor e é característico da cibernética.
A direção cíclica pode realizar-se de duas formas: a) de acordo com o princípio
da chamada “caixa preta”, quando o enlace de retorno e, consequentemente, a
regulagem do processo se realizam, somente tendo em conta a “saída”, o produto final
do processo (o caminho que leva a este produto fica desconhecido); b) de acordo com
o princípio da chamada “caixa branca (transparente)”, o enlace de retorno proporciona
as informações a respeito do processo que obtém o produto final.
Estas exigências pressupõem a elaboração de dois tipos de programas de
direção (ensino): os principais e os corretores (reguladores). O programa principal de
direção (ensino) se prepara antes que comece a funcionar o sistema de direção.
Durante sua elaboração se considera a situação inicial do processo dirigido e suas
fases transitórias qualitativamente originais (no caso do ensino, as principais etapas
do processo de assimilação). O programa de regulagem (correção) se elabora durante
o processo de direção (ensino) embasado na análise dos dados obtidos pelo canal do
enlace de retorno.
A realização do enlace de retorno aplicada ao processo de
estudo pressupõe a solução de dois problemas. Em primeiro
lugar, a determinação do conteúdo do enlace de retorno: a
separação do conjunto das características controladas
considerando, por um lado, os objetivos do ensino e, por outro,
a teoria psicológica do ensino que é a base para confeccionar os
programas de ensino. Em segundo lugar, a determinação da
frequência do enlace de retorno. Na cibernética se reconhece a
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tese de que, quanto mais frequentemente se realiza o controle
do processo, mais alta é a eficácia da direção. O controle, no
processo de estudo, cumpre não somente a função de
fortalecimento, e está relacionado com a esfera motivacional do
estudante (TALIZINA,1988).

A realização da atividade de ensino aprendizagem deve ser comandada pelo
professor de acordo com os princípios da teoria geral de direção, compostos pelos
itens seguintes: o objetivo de ensino (D1), conhecimentos prévios (D2), o processo de
assimilação (D3), a retroalimentação (D4) e a correção (D5). Deve ser realizado de
forma cíclica e transparente, apresentando como objetivo principal o processo de
transformação da atividade externa em atividade interna (TALIZINA, 1988).
No objetivo do ensino, a análise deve considerar a indicação de tipos
concretos da atividade cognitiva que precisa formar e das suas características: o grau
de generalização, o nível de automatização, etc. É importante considerar, também,
que o ensino está relacionado com todos os aspectos da personalidade humana:
introduz mudanças não somente na atividade cognitiva dos estudantes mas, também,
na moral, estética, etc.
A análise dos conhecimentos prévios da atividade psíquica pode ser
realizada, também, para esclarecer as peculiaridades individuais dos estudantes.
Estes dados são utilizados para individualizar os programas de ensino, para adaptálos às peculiaridades da atividade psíquica dos alunos; a individualização, no caso
considerado, não se refere ao conteúdo do programa de ensino, mas à maneira e
rapidez de sua apresentação.
Nos principais estados do processo de assimilação, a direção de estudo deve
assegurar, por conseguinte, o movimento dos tipos em formação da atividade psíquica
através das etapas deste processo. Para indicar o conteúdo concreto destas etapas e
sua sucessão, recorre-se às regularidades específicas do processo dirigido, no nosso
caso, a teoria da aprendizagem significativa.
Para Mendonza (2009), o professor tem a função de ser uma fonte de
informação e dirigir esse processo de assimilação.
A correção pode realizar-se mediante três caminhos: 1) reação nas mudanças
previstas da situação (neste caso, de acordo com os indícios indiretos, se antecipam
as influências nocivas sobre o sistema e, em correspondência, com seu caráter se
reestrutura o programa; 2) Reação às mudanças já produzidas na situação (a correção
do programa se realiza em correspondência com as condições mudadas no trabalho
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do sistema); 3) reação aos erros (neste caso, se verificam desvios no decorrer do
processo causados por influências nocivas corrigidas mediante análises dos erros).
Sendo assim, optou-se pela direção cíclica com estrutura e sistematizada no
Plano de Ensino, considerando as influências das possibilidades de obter a melhor
direção e o melhor resultado na aprendizagem.
Assim, a lógica do estudo aplicada à direção do ensino terá como base a teoria
da aprendizagem significativa.
Figura 4- Direção do ensino
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D1
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D4

D5

Fonte: Adaptação de Mendoza 2009

(D1) Objetivo de ensino; (D2) Nível de partida (Conhecimento prévio); (D3) Processo
de assimilação (de Ausubel); (D4) Retroalimentação e (D5) Correção. (DP)
Diferenciação progressiva; (RI) Reconciliação Integradora.
Os elementos da direção do processo de ensino compreendem o seguinte: o
professor apresenta o objetivo de ensino de determinado conteúdo, após, inicia o
assunto para os alunos, explicando-o de modo que estes compreendam. Durante a
aprendizagem, o professor pode coletar informações que lhe serão úteis para corrigir
os erros percebidos por meio do diagnóstico, assim, a direção do processo de estudo
torna-se mais eficaz. (MENDOZA, 2009).
Contudo, o professor é o mediador que coletará informações que lhe serão
úteis para corrigir os erros percebidos por meio do diagnóstico, tornando a direção do
processo de estudo mais eficaz.

1.1.9 Resolução de Problemas e Criatividade
Ausubel descreve que a Resolução de Problemas representa uma forma de
atividade ou pensamento dirigido na qual tanto a representação cognitiva da
experiência prévia como os componentes da situação problemática atual são
reorganizados, transformados ou recombinados para assegurar um determinado
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objetivo, envolvendo a geração de estratégias de solução de problemas que
transcendem à simples aplicação dos princípios a exemplos auto evidentes.
Para Ausubel, tanto a resolução de problemas como a criatividade são formas
de aprendizagem por descoberta. Pela descoberta orientada por hipóteses, exigindo
a transformação e reintegração do conhecimento existente, porém é receptiva, na
compreensão do problema e a assimilação da solução do mesmo (AUSUBEL 1980,
p. 471). Entretanto, é necessário que o aluno tenha disponível na estrutura cognitiva,
conceitos e princípios relevantes para o problema a ser resolvido e que apresente
uma pré-disposição, uma intencionalidade.
A criatividade é a realização de solução de problemas que envolve a aplicação
do conhecimento a problemas novos, singulares ou remotamente relacionados em
termos da própria história de vida do indivíduo ou à geração de estratégias
correspondentes de solução de problemas, onde segundo Ausubel, é a expressão
mais elevada, envolvendo novas ideias e a gênese de novos princípios integrativos e
explicativos.
A estrutura cognitiva preexistente desempenha papel preponderante na
resolução de problemas, ainda mais se levando em conta que a busca de solução de
qualquer problema envolve uma readaptação do resíduo da experiência prévia frente
às demandas da nova situação problemática. Resolver um problema pode ser
encarado como um meio para promover tal aprendizagem. Por exemplo, o surgimento
do insight, conforme a concepção de Ausubel, resulta de um processo de clarificação
progressiva sobre relações de meio-e-fim fundamentadas na formulação, verificação
e rejeição de hipóteses alternativas. Esta tarefa requer incorporação da nova
informação na estrutura cognitiva do sujeito que a realiza.
Segundo Ausubel, há dois tipos de solução de problemas, a abordagem por
ensaio e erro e a abordagem do discernimento. A abordagem por ensaio e erro baseiase em uma relação de respostas sistemáticas, sem nenhum padrão significativo de
relações, é característica de problemas de labirintos e quebra- cabeças.
Já a solução de problemas por discernimento implica em uma disposição
orientada para a descoberta de uma relação significativa, na qual as condições do
problema e os objetivos desejados são não arbitrariamente e substantivamente
relacionados com a estrutura cognitiva existente (AUSUBEL,1980 p. 474). O
discernimento pode ser pensado como processo ou produto. Como produto, quando
se refere à certas características distintivas do resultado final da solução de problemas
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significativa, como processo, refere-se a um método distinto utilizado pelo aluno para
chegar à solução.
Segundo Ausubel (1980), o discernimento como produto possui as seguintes
características: 1) Subjetiva: Um sentimento agradável de uma descoberta apropriada,
“de ver a luz” ou “Eureca”; 2) Objetiva: reprodutibilidade imediata e possibilidade de
transposição. No primeiro caso, estamos lidando com uma reação em grande parte
afetiva ao produto da aprendizagem; no segundo caso estamos especificando o que
podemos fazer com o discernimento, uma vez que ele foi alcançado.
Contudo, o discernimento emerge, como processo de solução de problemas
distintos da solução cega ou por ensaio e erro; é necessário uma disposição orientada,
para a geração e comprovação de hipóteses com o objetivo de compreender as
relações significativas meios-fim de um problema particular, ou seja, que o professor
seja mediador deste processo, auxiliando na geração e comprovação de hipóteses
com o objetivo de compreender as relações significativas de um problema particular.
Para Ausubel (1980), desenvolvimento da capacidade de resolver problemas
requer uma longa experiência de lidar com problemas. Existem boas razões para
acreditar que tanto a orientação sob a forma de pistas facilita a solução de problema
como é pedagogicamente eficaz para desenvolver habilidades de resolver problemas.
Todos os métodos destinados a melhorar a capacidade de resolver problemas dos
alunos ou se apoiam em certas pistas gerais sobre técnicas eficazes de resolver
problemas ou oferecem uma retroalimentação crítica sobre as estratégias
empregadas.
Não se pode deixar de salientar a importância da linguagem na resolução de
problemas, pois esta desempenha um papel importante na verbalização de conceitos
ou proposições que resultam das operações de transformação envolvidas no
pensamento.
Ausubel aponta que os tipos mais simples de raciocínio dependem apenas de
operações relativamente concretas, perceptuais e imaginativas e, podem ser mais
evidentes na ação antes da emergência do pensamento verbal, enquanto que a
capacidade para pensar em termos abstratos obviamente requer o uso de conceitos
e símbolos abstratos. Somente os tipos mais primitivos de solução de problemas são
possíveis sem a linguagem.
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Capítulo 2- DIDÁTICA DO ENSINO
Neste capítulo evidencia-se a didática da Matemática, Estratégia de Resolução
de problemas como metodologia de ensino, todo o conteúdo matemático a ser
utilizado na pesquisa e a estratégia metodológica de Resolução de Problemas em
Função Afim, em confluência com o processo de assimilação da aprendizagem
significativa.

2.1 Didática do Ensino da Matemática
No contexto atual do processo de ensino aprendizagem da Matemática nos
anos finais do Ensino Fundamental, a maioria das práticas docentes tem se efetivado
através de atividades pedagógicas voltadas, em grande parte, para o treino excessivo
de algoritmos e memorização de técnicas e fórmulas como forma de fazer com que
os alunos aprendam os conhecimentos matemáticos.
Essa postura quando assumida pelo professor faz com que grande parte dos
alunos tenha aversão à Matemática, pois passa a encará-la como uma disciplina
difícil, desinteressante e sem conexão com a realidade, consequentemente isso faz
com que não entendam a importância e a necessidade dos conhecimentos básicos
desta ciência para a resolução de diversas situações-problemas presentes no
cotidiano.
O que também se observa em termos escolares é que muitas vezes os
conteúdos matemáticos são tratados isoladamente e são apresentados e exauridos
num único momento. Quando acontece de serem retomados (geralmente num mesmo
nível de aprofundamento, apoiando-se nos mesmos recursos), é apenas com a
perspectiva de utilizá-los como ferramentas para a aprendizagem de novas noções.
De modo geral, parece não se levar em conta que, para o aluno consolidar e ampliar
um conceito, é fundamental que ele o veja em novas extensões, representações ou
conexões com outros conceitos.
Enfatiza-se também a importância de levar em conta o conhecimento prévio
dos alunos na construção de significados, o que geralmente é desconsiderado. Na
maioria das vezes, subestimam-se os conceitos desenvolvidos no decorrer das
vivências práticas dos alunos, de suas interações sociais imediatas, e parte-se para
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um tratamento escolar, de forma esquemática, privando os alunos da riqueza de
conteúdos proveniente da experiência pessoal.
A sala de aula deve ser um espaço onde os alunos possam expor opiniões,
tanto o educador quanto os educandos devem assumir o papel de participantes na
aprendizagem, sendo a preparação para o exercício da cidadania o foco principal. “A
matemática, por sua vez, deve ser trabalhada como um instrumento de análise das
características críticas de relevância social” (JACOBINI; WODEWOTZKI, 2006).
A relação entre professores e alunos deve ser dialógica e o aluno deve ser
convidado a ser um cidadão crítico. A importância do diálogo é destacada por FREIRE
(1970), que ressalta uma pedagogia emancipadora que defende a prática do diálogo
entre professor e aluno, garantindo, assim, uma troca de saberes e, portanto, um
aprendizado mútuo. Então, os dois lados podem tanto ensinar como aprender, uma
vez que o processo de interação garante que ambos os lados se beneficiem por serem
seres com uma bagagem de conhecimento própria. Dessa forma, por meio da
aprendizagem, professor e aluno podem desenvolver diferentes posturas, atuando
diretamente no crescimento intelectual dos dois lados.
O papel do educador é possibilitar aos estudantes a crítica e o questionamento,
e isso só vai ser despertado se o aluno participar da construção de seu conhecimento.
O professor deve assumir o papel de auxiliador, e não de transmissor de conteúdo,
visto que, enquanto escuta e permite que o aluno contribua com suas colocações,
também aprende. Tudo deve acontecer de forma recíproca, conforme citou Paulo
Freire, o “professor-dos-estudantes” e os “estudantes-do-professor”, os quais, na troca
de experiências, crescem cada vez mais.

2.2 Estratégias de Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino.

O processo de evolução do homem deu-se devido a estímulos que levaram a
busca de satisfação das necessidades que lhe são intrínsecas, como por exemplo a
fome, sede, etc. Ao longo da construção da história da humanidade, o homem vive
em busca de satisfazer e ampliar os seus horizontes, ou seja, modificar sua visão de
mundo, e esse processo somente ocorre porque vivemos em constante processo de
aprendizagem.
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Tem se discutido muito sobre a resolução de problemas para a aprendizagem
da Matemática. Não raro se ouve professores afirmarem que a resolução de
problemas é de grande importância no processo de aprendizagem dos conteúdos de
matemática e colaboram discursando sobre as concepções desta estratégia ou
descrevendo como melhorar o desempenho do aluno quanto à resolução de um
problema. Ao longo dos últimos anos, a resolução de problemas é vista como um
caminho para o ensino da Matemática. Segundo Onuchic (1999), a importância dada
à resolução de problemas constitui uma metodologia de trabalho que a comunidade
da educação matemática em todo o mundo tem dedicado atenção particular.
Para Nicholas Branca (1997), a resolução de problema está descrita dentro de
três concepções: Como meta, processo ou habilidade básica. A primeira concepção
enfoca que aprender a resolver problema é a principal razão para estudar matemática.
Este ponto de vista influencia a natureza de todo currículo matemático e tem
implicações importantes para prática em sala de aula. A segunda concepção centrase em ensinar a resolver problemas, e como consequência resultaria em aprender
matemática.
Considera-se importante nesta concepção os métodos, os procedimentos, os
tipos de estratégias e esquemas de passos a serem seguidos para melhor resolver
problemas. A última concepção, mas de forma alguma a menos importante
interpretação é habilidade básica para que o homem possa inserir-se no mundo do
conhecimento e do trabalho.
Na concepção de Smole & Diniz (2001), a resolução de problemas é vista como
“perspectiva metodológica”, incluindo uma postura frente ao que é ensinar e,
consequentemente, do que significa aprender. Esta perspectiva visa ampliar o
conceito de problema considerando “que a Resolução de Problemas trata de
situações que não possuem soluções evidentes e que exigem que o aluno combine
seus conhecimentos e decida pela maneira de usá-los em busca da solução”.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o ensino
fundamental (1997, p. 43) enfatizam a aplicação de Resolução de Problemas como
um caminho para o ensino da Matemática, defendendo uma proposta resumida nos
seguintes princípios:
 O ponto de partida da atividade matemática não é a definição,
mas o problema. No processo de ensino e aprendizagem,
conceitos, ideias e métodos matemáticos devem ser abordados
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mediante a exploração de problemas, ou seja, de situações em
que os alunos precisem desenvolver algum tipo de estratégias
para resolvê-las.
 O problema certamente não é um exercício em que o aluno
aplica, de forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo
operatório. Só há problema se o aluno for levado a interpretar o
enunciado da questão que lhe é posta e a estruturar a situação
que lhe é apresentada;
 Aproximações sucessivas ao conceito são construídas para
resolver um certo tipo de problema; num outro momento, o aluno
utiliza o que aprendeu para resolver outros, o que exige
transferências, retificações, rupturas, segundo um processo
análogo ao que se pode observar na história da Matemática;
 O aluno não constrói um conceito em resposta a um problema,
mas constrói um campo de conceitos que tomam sentido num
campo de problemas. Um conceito matemático se constrói
articulado com outros conceitos, por meio de uma série de
retificações e generalizações;
 A resolução de problemas não é uma atividade para ser
desenvolvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem,
mas uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o
contexto em que se pode apreender conceitos, procedimentos e
atitudes matemáticas.

Recentemente, ensinar a resolver problemas significava apresentar situaçõesproblema e, talvez, incluir um exemplo como uma solução técnica específica. Para
Onuchic (1999), a tendência é caracterizar esse trabalho, considerando os estudantes
como participantes ativos, os problemas como instrumentos precisos e bem definidos
e a atividade na resolução de problemas como uma coordenação complexa
simultânea de vários níveis de atividade.
Um dos autores pioneiros na pesquisa nessa área é o matemático George
Polya. Em sua obra mais famosa How to Solve It, traduzida para o português como A
arte de resolver problemas (POLYA, 1995), Polya se propõe a estudar os inúmeros
métodos de resolução de problemas, estudo também conhecido como Heurística, e
suas implicações para o ensino-aprendizagem de Matemática. Com o objetivo de
sistematizar o complexo processo que envolve a resolução de um problema
matemático, o autor propõe um esquema no qual o mesmo pode ser resumido em
quatro etapas: 1) Compreensão do Problema, 2) Estabelecimento de um plano, 3)
Execução do Plano e 4) Retrospecto.
Contudo, para Mendoza (2009, p.70), a resolução de problemas conforme foi
proposta por Polya não utiliza a formação das atividades de um determinado conteúdo
com os respectivos elementos que caracterizam a ação. E ainda Talizina (1988, p.
202) critica os trabalhos de Polya, pois estes trabalhos supõem tacitamente que os
alunos são capazes de realizar a atividade indispensável.
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Mendoza (2009), a partir de Polya, desenvolveram uma estratégia de resolução
de problemas conhecida como Atividade de Situações Problema (ASP), na qual
converteram a Resolução de Problemas em uma atividade de estudo, sendo que está
desenhada por quatro ações invariantes. Em cada uma das ações apresentadas
existem, simultaneamente, operações que têm por objetivo a realização de cada ação,
sendo de grande importância a mediação do professor no desenvolvimento das ações
e operações realizadas pelos alunos. A atividade de Situações Problema (ASP) está
composta de ações, e em cada ação temos operações.
Quadro 4- Atividade de Situações Problema
Passos
Ações
Operações
a) Ler o problema e extrair os elementos desconhecidos.
1
Compreender o
b) Estudar e compreender os elementos desconhecidos.
Problema
c) Determinar os dados e as condições.
d) Determinar os objetivos do problema.
a) Determinar as variáveis e incógnitas.
b) Nomear as variáveis e incógnitas com suas unidades de
2
Construir o modelo
medida.
matemático
c) Construir o modelo a partir das variáveis, incógnitas e
condições.
d) Realizar a análise das unidades de medida do modelo.
Solucionar o modelo a) Selecionar os métodos matemáticos para solucionar o
3
matemático
modelo.
b) Solucionar o modelo.
a) Interpretar o resultado obtido na solução do modelo.
b) Extrair os resultados significativos que tenham relação com o
objetivo do problema.
4
Interpretar a solução c) Dar respostas aos objetivos do problema.
d) Realizar um informe baseado nos objetivos do problema.
e) Analisar a partir de novos dados e condições que tenham
relação direta ou não com os objetivos do problema, a
possibilidade de reformular o problema, construir novamente o
modelo, solucionar.
Fonte: (MENDOZA 2009)

A Atividade de Situações Problema (ASP) em Matemática está
orientada pelo objetivo de resolver situações problema na zona
de desenvolvimento proximal num contexto de ensino
aprendizagem onde existe uma interação entre o professor, o
estudante e a situação problema, utilizando a resolução de
problema em Matemática como metodologia de ensino, para
transitar pelos diferentes estados do processo de assimilação.
(MENDOZA e DELGADO, 2013, p. 13).

Como argumenta Gómez-Granell (1997), os problemas escolares são muito
diferentes dos dilemas reais presentes na vida cotidiana. Isso não significa que o
ensino de matemática deva se reduzir à matemática cotidiana e intuitiva, mas é
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preciso encontrar um equilíbrio entre conhecimento cotidiano e o formal, de tal sorte
que os alunos tenham acesso ao conhecimento matemático formal com significado.
Sendo assim, a resolução de um problema deve construir um momento
especial de interação e diálogo entre o educando e a descoberta que este está
fazendo. O professor, como articulador, deve acolher as respostas, formular novas
perguntas e ainda estimular a partilha das diversas estratégias apresentadas para a
obtenção de um resultado.

2.2.1 A Resolução de Problemas como Estratégia Metodologia de Ensino na
Aprendizagem Significativa.
De acordo com Dante (2008), a resolução de problemas como metodologia de
ensino auxilia o estudante na apreensão de significados, estimulando-o no
desenvolvimento do raciocínio lógico, a saber enfrentar novas situações, preparando
o cidadão para vida.
Para Costa (2008), a Resolução de Problemas em sala de aula é uma
habilidade pela qual o indivíduo externaliza o processo construtivo de aprender, de
converter em ações, conceitos, proposições e exemplos adquiridos através da
interação com professores, pares e materiais instrucionais.

A Resolução de Problemas refere-se a qualquer atividade na
qual tanto a representação cognitiva de experiência prévia e os
componentes de uma situação problemática apresentada são
reorganizados a fim de atingir um determinado objetivo
(AUSUBEL, 1968 apud COSTA, 2008, p. 194).

A Resolução de Problemas como estratégia metodológica de ensino contribui
para a aprendizagem significativa, onde a busca da solução de qualquer problema
envolve uma readaptação do resíduo da experiência prévia frente às novas situações
a serem enfrentadas, na medida em que propicia reorganizar a informação ou o
conhecimento armazenado na estrutura cognitiva do aluno. “O surgimento do “insight”,
conforme a concepção de Ausubel, resulta de um processo de clarificação progressiva
sobre relações de meio-e-fim fundamentada na formulação, verificação e rejeição de
hipóteses alternativas”. (COSTA, 2008).
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Dewey (1910) aponta uma descrição formal das sucessivas etapas temporais
envolvidas no pensamento. É geralmente consistente com a sequência de operações
e as inter-relações sequenciais entre a aprendizagem receptiva e por descoberta, que
foram delineadas como características das fases sucessivas da solução de problemas
(AUSUBEL,1980, p.478). São descritas em cinco etapas:
1º- Um estado de dúvida, perplexidade cognitiva, frustação ou consciência da
dificuldade;
2º- Uma tentativa para identificar o problema, incluindo uma designação um tanto não
específica dos fins procurados, das lacunas a serem preenchidas, ou alvo a ser
alcançado, como definido pela situação que propõe o problema;
3º- Relacionar estas proposições de colocação do problema à estrutura cognitiva,
desta forma ativando ideias de fundo relevante e soluções de problemas previamente
alcançadas; o que por sua vez é reorganizado sob a forma de proposições de solução
de problemas ou hipóteses;
4º- Comprovação sucessiva das hipóteses e reformulação do problema, se
necessário;
5º- Incorporação da solução bem sucedida na estrutura cognitiva (compreendê-la) e
sua posterior aplicação ao problema à mão e a outros tipos do mesmo problema.
Serão construídas categorias de análise a partir das características citadas por
Ausubel e Mendoza (2009), se desenvolverá uma estratégia de resolução de
problemas como metodologia de ensino, dividida entre categorias e parâmetros.
A 1ª categoria, “compreender o problema”. Esta categoria está formada pelos
parâmetros: ler o problema e extrair todos os elementos desconhecidos; estudar os
dados e suas condições e determinar o(s) objetivo(s) do problema. Um estado de
dúvida, perplexidade cognitiva, frustação ou consciência da dificuldade (está
relacionada em Ler o problema e extrair os elementos desconhecidos); Uma tentativa
para identificar o problema (está relacionado a determinar os dados e as condições),
incluindo uma designação um tanto não específica dos fins procurados, das lacunas
a serem preenchidas, ou alvo a ser alcançado (está relacionado em Determinar os
objetivos do problema). Portanto a 1ª e 2ª etapa descritas por Ausubel estão
relacionadas à categoria compreender o problema.
A 2ª categoria é “construir o modelo matemático”. Nesta etapa envolve
estabelecer um plano para se chegar ao resultado, ou seja, o aluno terá que encontrar

51

uma relação entre as informações fornecidas e a incógnita desse problema, no qual é
necessário relacionar as proposições, variáveis e incógnitas, formular os dados e
condições do problema, construir o modelo a partir das variáveis, incógnitas e
condições. Relacionar estas proposições de colocação do problema à estrutura
cognitiva, desta forma ativando ideias de fundo relevante [...] (relaciona-se aos
parâmetros relacionar as proposições, variáveis e incógnitas, formular os dados e
condições do problema, construir o modelo a partir das variáveis, incógnitas e
condições). Portanto a 3ª etapa descrita por Ausubel está relacionada à categoria
construir o modelo matemático.
A 3ª categoria, “Solucionar o modelo matemático”, está formada pelos
parâmetros: selecionar o(s) método(s) matemático(s) para solucionar o modelo. [...]
soluções de problemas previamente alcançadas; o que por sua vez é reorganizado
(transformado) sob a forma de proposições de solução de problemas ou hipóteses;
(parte da 3ª etapa relaciona-se ao parâmetro solucionar o modelo e a categoria
solucionar o modelo matemático).
A 4ª categoria é “interpretar a solução”, ela está formada pelos parâmetros:
Interpretar o resultado obtido na solução do modelo; analisar a partir de novos dados
e condições que tenham relação direta ou não com os objetivos do problema, a
possibilidade de reformular o problema e solucionar se necessário; aplicar o problema
em outras situações-problema. Comprovação sucessiva das hipóteses e reformulação
do problema, se necessário; (está relacionada com o parâmetro interpretar o resultado
obtido na solução do modelo, analisar a partir de novos dados e condições que tenham
relação direta [...]), Incorporação da solução bem sucedida na estrutura cognitiva
(compreendê-la) e sua posterior aplicação ao problema à mão e a outros tipos do
mesmo problema. Está relacionada com o parâmetro aplicar o problema em outras
situações-problema, ambos estão relacionados à categoria interpretar a solução.
Assim as estratégias de resolução de problemas refletem a influência do tipo
de problema envolvido e as condições nas quais a resolução de problema ocorre,
assim como aspectos do funcionamento cognitivo do indivíduo.

2.3 Formação de Conceito de Função
O conceito de funções foi construído ao longo da história no período de 20
séculos antes de Cristo até o século XIV, as relações funcionais eram, na sua maioria,
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descritas de maneira verbal ou por meio de relações numéricas expressas por tabelas
(Costa, 2004). A civilização babilônica registrava suas informações em tabletes de
argila, sendo que alguns apresentavam tabelas com duas colunas. Como por
exemplo, pode-se mencionar as tábuas de multiplicação, em que para cada número
apresentado na primeira coluna, havia um número na segunda coluna que
representava o resultado da multiplicação do número da primeira coluna por um valor
fixo. Assim, nas tábuas babilônicas já aparecia uma representação de função em
forma de tabelas sexagemais de quadrados e raízes quadradas, podendo ser
entendidas como “funções tabuladas”, isto há 2000 anos a. C. (Youschkevich, 1976).
Segundo Boyer (1974), as primeiras ideias de função surgiram por volta de
1361, quando Nicole Oresme (1323-1382) descreveu graficamente um corpo
movendo-se

com

aceleração

uniforme.

Galileu

Galilei

(1564-1642)

trouxe

contribuições para evolução da ideia de função, quando introduziu o tratamento
quantitativo nas suas representações gráficas. Enquanto Descartes (1696-1650)
introduziu a relação de dependência entre quantidades variáveis, utilizando-se para
isto de equações em x e y.
As primeiras contribuições efetivas para a construção do conceito de função
surgiram com os trabalhos de Isaac Newton (1642-1727) e GottFried Wilhelm Leibniz
(1646-1716). Newton estabeleceu pela primeira vez um termo específico para funções
ao utilizar o nome “fluentes” para representar alguns 1247 relacionamentos entre
variáveis, descrevendo suas ideias de função ligadas à noção de curva e a “taxas de
mudanças” de quantidades que variavam continuamente. O termo “função” foi usado
por Leibniz na década de 1670 para fazer referência a “segmentos de reta cujos
comprimentos dependiam de retas relacionadas a curvas”.
Depois, esse termo foi utilizado para se referir a quantidades dependentes ou
a expressões. A notação de função mais aproximada da que se usa hoje foi “fx” e esta
foi dada por Jean Bemoulli (1667-1748), onde ele adota a terminologia de Leibniz para
função de x. “Uma função de um valor variável é uma expressão analítica, que é
composta de valor variável e valores constantes”.
Em 1718 Bernoulli faz a distinção entre função e o valor da função, mas não
fala da unicidade, sendo esta a primeira definição de função; considerou função como
uma expressão formada de uma variável e algumas constantes. Bernoulli
experimentou várias notações para uma função, das quais “fx” é a que mais se
aproxima da atualmente utilizada (Boyer, 1996).

53

Euller (1707-1783) apresentou uma interessante definição de função, além
disto, destacou-se por organizar o Cálculo Diferencial e ampliar as ideias de Newton
para a Análise Matemática.
Talvez o mais influente da nova geração de matemáticos ativos em 1820 em
Paris fosse Joseph Fourier (1768-1830). A contribuição principal de Fourier foi a ideia,
percebida por Daniel Bernoulli, de qualquer função y = f(x) poder ser representada
por uma série da forma conhecida na atualidade como série de Fourier. Tal
representação fornece uma generalidade muito maior que a série 1249 de Taylor,
quanto ao tipo de funções que podem ser estudadas. Mesmo que existam muitos
pontos em que a derivada não exista ou em que a função não é contínua a função
pode ter expansão em série de Fourier (Boyer, 1996).
Portanto, é perceptível que o conceito de função foi evoluindo com o decorrer
do tempo e para isto vários matemáticos contribuíram neste processo até chegar ao
conceito que conhecemos atualmente.
A seguir resumiremos algumas ideais essenciais sobre o conceito de função,
tomadas de Lages (pg. 40). Se define uma função f:XY (lê-se “uma função f de X
em Y”), onde X e Y são dois conjuntos, como uma regra (conjunto de instruções) que
associa a cada elemento xX um único elemento y=f(x)Y (lê-se y igual a f de x). O
conjunto X denomina-se o domínio e se denota por Dom(f). O conjunto Y, é o
contradomínio da função f. Para cada xX, o elemento f(x)Y é dito a imagem de x
pela função f, ou, o valor assumido pela função f no ponto xX. É importante destacar
que uma função f:XY está constituída por três componentes: domínio,
contradomínio e a correspondência x f(x).
Outros textos, formalizam o conceito de função a partir do conceito de relação
binária entre os elementos de dois conjuntos. Se X e Y são dois conjuntos quaisquer,
uma relação binária, ou simplesmente uma relação entre os elementos de X e os
elementos de Y, é qualquer subconjunto do produto cartesiano XxY = {(x, y) / xX e
yY}. Se R XxY e (x, y)R, diz-se que x está na relação R com y e também pode
denotar-se xRy.
O conjunto X é chamado de conjunto de partida e o conjunto Y é denominado
de conjunto de chegada, da relação R. O domínio da relação R, denotado Dom(R), é
o conjunto de todos os elementos xX tais que existe ao menos um yY tal que
(x,y)R. O conjunto imagem, denotado Im(R) da relação R é o conjunto de todos os
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elementos y Y tais que existe algum x  X

tal que (x,y)  R. Evidentemente,

Dom(R)  X e Im(R)  Y.
Uma função f de X em Y é uma relação f de X em Y tal que todo elemento do
conjunto X tem um único correspondente no conjunto Y. Simbolicamente, cumpre-se
que:
1. Para todo xX existe yY tal que (x, y)R.
2. Se (x,y1)R e (x,y2)R, então y1 = y2.
Dada uma função f:XY, y=f(x), a variável x é denominada variável
independente e a y, variável dependente. Se X e Y são conjuntos numéricos, o
conjunto dos pontos do plano (x,y) ℝ x ℝ = ℝ 2, tais que y=f(x), é chamado gráfico da
função f.
Desde o ponto de vista didático é mais conveniente apresentar aos alunos o
conceito de função como uma correspondência, do que mediante a formalização por
relações e pares ordenados, que resulta de difícil compreensão.
Uma classe importante de funções são as denominadas “funções afins”. Uma
função afim é uma função f: ℝ → ℝ, tal que existem constantes a, b, c  ℝ tais que
f(x) = ax+b para todo x ℝ. Exemplos importantes de funções afins são a função
identidade definida por f(x)=x, para todo x ℝ; a função constante, definida por f(x)=b,
para todo x ℝ e a função linear f(x) = ax para todo x ℝ.
Verifica-se que o gráfico de uma função afim é uma reta. Assim, o gráfico pode
ser obtido por meio de dois pontos distintos. Segue como exemplo de gráfico a figura
abaixo.
Figura 5- Gráfico da função afim f(x)= 2x+3

Fonte: a autora
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No caso da função constante, seu gráfico é uma reta paralela ao eixo das
abscissas que passa pelo ponto (0, b). Segue o exemplo do gráfico de uma função
constante.
Gráfico 6- Gráfico Função Constante f(x)=k

Fonte: a autora

A função linear é uma porta para o entendimento do aluno acerca do conceito
de função afim. Podemos observar que, quando duas grandezas x e y são diretamente
proporcionais, então, a razão y/x entre o valor de y e o valor correspondente de x é
constante. Se o valor dessa constante é a0, então y/x = a, ou seja, y = ax. Assim,
dado o valor de x, para se obter o valor correspondente de y basta multiplicar x pela
constante a. Nesse caso, diz-se que a expressão y = ax define y como uma função
linear de x.
Reciprocamente, se duas grandezas x e y estão relacionadas por uma
expressão do tipo y = ax, então a razão y/x para x ≠ 0 é constante, isto significa que
as grandezas são diretamente proporcionais. Assim, conclui-se que: duas grandezas
x e y são diretamente proporcionais se, e somente se, elas estiverem relacionadas
por uma função linear, ou seja, se existir uma constante real a tal que y = ax. O gráfico
da função linear é uma reta que passa pela origem (0,0).
Figura 7 – Gráfico da Função linear y=ax
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Observe que a função identidade é uma função linear, na qual a=1. O gráfico
da função identidade é a bissetriz dos quadrantes ímpares 1º e 3º.
Fi gu r a 8 - G r áf ic o d a F unç ã o Id e nt i da d e

Fonte: a autora

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) trazem a contextualização
sociocultural como uma grande competência, como uma forma de aproximar o aluno
de sua realidade, fazendo-o vivenciar e reconhecer a diversidade que o cerca, sendo
capaz de interpretar e atuar nessa realidade.
O estudo de funções, de acordo com as propostas do PCN, faz-se necessário
para auxiliar o aluno na interpretação da sociedade e sua atuação nela.

O estudo das funções permite ao aluno adquirir a linguagem
algébrica como a linguagem das ciências, necessária para
expressar a relação entre grandezas e modelar situaçõesproblema, construindo modelos descritivos de fenômenos e
permitindo várias conexões dentro e fora da própria matemática.
Assim, a ênfase do estudo das diferentes funções deve estar no
conceito de função e em suas propriedades em relação às
operações, na interpretação de seus gráficos e nas aplicações
dessas funções. (BRASIL, 1999, p. 118).

Ainda de acordo com os PCN, “o ensino pode ser iniciado diretamente pela
noção de função para descrever situações de dependência entre duas grandezas, o
que permite o estudo a partir de situações contextualizadas, descritas algébrica e
graficamente” (BRASIL, 1999, p. 118). Sendo assim, é preciso apropriar-se dos
significados dos conceitos e procedimentos matemáticos para saber aplicá-los em
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situações novas. Assim, é fundamental que tais conceitos e procedimentos sejam
trabalhados com total compreensão de todos os significados associados a eles.
2.4 Estratégia Metodológica da Resolução de Problemas em Função Afim.

Ausubel (1980) cita as características das fases sucessivas da solução de
problemas: Um estado de dúvida; identificar o problema, Relacionar estas proposições
de colocação do problema à estrutura cognitiva e soluções de problemas previamente
alcançadas; Comprovação sucessiva das hipóteses e reformulação do problema, se
necessário; Incorporação da solução bem sucedida na estrutura cognitiva
(compreendê-la) e sua posterior aplicação ao problema à mão e a outros tipos do
mesmo problema.
Nesta pesquisa, utilizaram-se como intervenção as categorias e parâmetros da
Resolução

de

problemas como

estratégia

metodológica

na

aprendizagem

significativa, buscando desenvolver a capacidade dos estudantes de resolver
problemas no conteúdo de função afim, promovendo também a formação das ideias
conceituais de função.
Desta maneira, a assimilação das ideias conceituais de função, apresentadas
inicialmente no contexto de problemas, partindo do conceito geral por ideias intuitivas
para desenvolver ideias particulares, onde a partir do resultado da avaliação
diagnóstica optou-se por trabalhar com o processo de assimilação de uma ideia
subordinada.
As aulas foram direcionadas, de modo a colaborar para que o aluno obtenha
na primeira etapa da aplicação da sequência didática a compreensão do conteúdo
precedente de função, por meio dos problemas aplicados no teste diagnóstico, a
dimensão do conceito de função nas demais atividades de situações problemas,
visando que o estudante expresse verbalmente as ideias conceituais de função, e
generalizar o conceito, por meio da aplicação em outras situações propostas no teste
final.

1ª etapa: Identificar os conhecimentos prévios

De acordo com a teoria da aprendizagem significativa, onde devemos partir do
que o aluno sabe, e se necessário utilizar-se dos organizadores prévios como uma
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estratégia elaborada pelo educador, nos quais o conteúdo é apresentado com o
objetivo de formar subsunçores na estrutura cognitiva do aluno para que sirva de ponte
para o novo conceito a ser aprendido.
As análises dos conhecimentos prévios principais são: relação entre duas
grandeza, expressões algébricas, valor numérico, plano cartesiano, estratégias ou
métodos para resolução de problemas matemáticos e ações lógicas para a inclusão
de conceito.
A avaliação diagnóstica foi aplicada através de provas de lápis e papel e
observação direta e participativa na sala de aula, visando os domínios das habilidades
de expressões algébricas, valor numérico e plano cartesiano.

2ª Etapa: Planejar uma sequência didática

A partir do resultado da avaliação diagnóstica, a qual visa analisar o
conhecimento que o aluno possui, planejou-se uma sequência didática para o
conteúdo. Desse modo, a atividade em questão está formada pelas categorias:
compreender o problema, construir o modelo matemático (função), solucionar o
modelo matemático e interpretar a solução.
A partir desta ideia inicial, iniciou-se um trabalho por etapas do processo de
assimilação para a construção do conceito nas aplicações de função (propriedades
essenciais do conceito de funções). Foi utilizado o princípio da diferenciação
progressiva, dando ênfase às ideias mais gerais para as mais particulares, retomando
as características mais relevantes do conteúdo de função, porém de uma perspectiva
integradora, enfatizando as diferenças e semelhanças entre os exemplos, eliminando
as contradições e conflitos. Apresentou-se novos problemas em níveis mais alto de
complexidade em relação a situações anteriores; essas situações foram realizadas de
forma colaborativa e depois discutidas com a mediação do professor.
As avaliações foram feitas levando em consideração as etapas do processo de
assimilação em que se encontram os estudantes. Nesse contexto, foi aplicada uma
prova de lápis e papel, de cunho diagnóstico visando identificar os conhecimentos
prévios dos alunos, discursões nas aulas sobre o assunto, atividades, duas provas de
lápis e papel, uma formativa e uma final, que se encontram entre os tipos de avaliação
(informal, semiformal e formal). O sistema de avaliação servirá como forma de controle
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de todo o processo de ensino e de aprendizagem para poder realizar os ajustes
necessários durante todo o processo e não apenas ao final.

3ª Etapa: Construir a Estratégia de Resolução de Problemas em Função
O plano de ensino deve estar centrado na estratégia de resolução de problema
no processo de assimilação em funções afim e nas características dos conteúdos
matemáticos visando à formação de conceitos.
Do ponto de vista de Ausubel (1980), o desenvolvimento de conceitos ocorre
da melhor maneira quando os elementos mais gerais, mais inclusos, de um conceito
são introduzidos em primeiro lugar e, então, o conceito é progressivamente
diferenciado em termos de especificidades e detalhes, sendo assim, a partir da
definição de função é necessário que se estabeleça as propriedades essenciais do
conceito de Função, organizando o conteúdo de ensino de forma hierárquica como no
esquema a seguir.

FUNÇÃO

FUNÇÃO AFIM

FUNÇÃO
LINEAR

IDENTIDADE

CONSTANTE

Para realizar o plano de ensino deve ser considerada a organização hierárquica
do conteúdo a ser ensinado, de acordo com o princípio da diferenciação progressiva
e reconciliação integradora, numa forma de “vai e vem”, “subindo e descendo” na
hierarquia conceitual. Elaboram-se os planos de aula mantendo a conexão com os
princípios teóricos, preparam-se os instrumentos do sistema de avaliação que serão
as provas de lápis e papel e o material potencialmente significativo que irá utilizar.
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Optou-se pela direção cíclica com estrutura e sistematizada no Plano de
ensino, considerando as influências das possibilidades de obter a melhor direção e o
melhor resultado na aprendizagem. Assim, a lógica do estudo aplicada à direção do
ensino terá como base a teoria da aprendizagem significativa, onde, (D1) Objetivo de
ensino; (D2) Conhecimento prévio; (D3) Processo de assimilação (de Ausubel); (D4)
Retroalimentação e (D5) Correção, segue o quadro do processo de assimilação
subordinada do conceito de função.

Quadro 5- Processo de assimilação do conteúdo de função.
PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO DO CONTEÚDO DE FUNÇÃO SEGUNDO A APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
ETAPAS

PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO DE UMA IDEIA SUBORDINADA

INTERPSÍQUICAS
I-AQUISIÇÃO DO
SIGNIFICADO DE

a1' , a2' ,, ai' .

PÓS-APRENDIZAGEM
RETENÇÃO INICIAL DE

a1' , a2' ,, an' .

RETENÇÃO POSTERIOR
DE

a1' a2'  an'

ESQUECIMENTO DE

a1' a2' an' .

 Para aquisição do significado da ideia nova têm-se duas hipóteses:
1ª Hipótese: o Estudante tem conhecimento prévio sobre a ideia nova
a ser apresentada pelo professor(a). Essas ideias estabelecidas são
mais inclusivas e mais estáveis; 2ª hipótese: o Estudante não tem
ainda o conhecimento prévio e o(a) professor(a) verifica através de
uma análise diagnóstica. Posteriormente prepara os organizadores
prévios e apresenta para os Estudantes.
 O(A) professor(a) apresenta a ideia nova potencialmente
significativa. A interação do conhecimento já existente na estrutura
cognitiva com a ideia nova produz um novo significado neste processo.
 O(A) professor(a) aplica o princípio da diferenciação progressiva
dando ênfase às ideias mais gerais para as mais particulares. Também
utiliza a reconciliação integradora enfatizando as diferenças e
semelhanças entre os exemplos, eliminando as contradições e
conflitos. O(A) professor(a) elabora e escolhe situações problemas
que permitam o estudante ampliar seus conhecimento sobre o assunto
estudado.
 Nesta etapa a ideia modificada, isto é, o produto da ideia existente
e a nova ideia. Este novo significado A’ deixa de ser dissociável das
outras ideias, neste processo A’ perde sua individualidade para
interagir com as outras ideias que vão sendo trabalhadas.
 Nesta etapa tem-se a retenção posterior das ideias novas
modificadas. Há uma perda gradual da dissociabilidade das ideias
novas já modificadas pelo processo de interação. O estudante começa
a esboçar alguma inferência e relacionar informações.
 Aqui nesta fase acontece o esquecimento das ideias particulares,
pois elas se reduzem à ideia mais geral. O estudante é capaz de
compreender e expressar a ideia mais geral do conceito de função. O
conhecimento se estabiliza e se automatiza.
 Nesta etapa o(a) professor(a) continua trabalhando a diferenciação
progressiva e a reconciliação integradora elaborando e escolhendo
situações problemas que permitam o estudante ampliar seus
conhecimento sobre o assunto estudado. Então, se vai gradativamente
apresentando problemas diferentes com a mesma ideia.
 Os problemas se tornam mais abstratos e mais complexos,
exigindo dos estudantes mais responsabilidade com as tarefas e as
práticas e maior comprometimento nos estudos.

Fonte: Adaptado Gladys Maria Bezerra de Souza (Dissertação de Mestrado, 2014).
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Os elementos da direção deverão ser compostos na Estratégia de Resolução
de Problemas (ERP) em função, demonstrando os seguintes aspectos:


Objetivo de Ensino: Construir ideias intuitivas conceituais de uma função;



Conhecimentos prévios: domínio dos conceitos de sistema de coordenadas
cartesianas, relação entre duas grandezas, conjuntos e expressões algébricas;



Processo de Assimilação: iniciado a partir das ideias intuitivas orientadas
para assim formalizar o conceito geral, aumento do grau de complexidade dos
problemas e planejamento em conjunto;



Retroalimentação: Observação direta e descrição do evento, reflexão sobre o
método das aulas práticas e a execução das atividades na resolução dos
problemas;



Correção: Identificação das falhas por meio das operações da ERP, retomadas
dos pontos críticos de assimilação com ênfase nos objetivos das aulas práticas
e vinculação sequencial das aulas.

Segundo Ausubel (2000), a correção deve-se à retroalimentação que é
procedente dos exames que identificam as áreas que requerem mais explicações,
atenção, revisões e esclarecimentos, sendo muito útil para diagnosticar dificuldades
de aprendizagem.
O plano de ensino executado na pesquisa teve como base a formação do
conceito de funções e o processo de assimilação. O planejamento foi elaborado
levando em consideração os seguintes elementos: conteúdo organizado de forma
hierárquica, objetivos e etapa mental.
Na primeira etapa, aquisição do significado de A’ ideia nova (Função), a partir
dos conhecimentos prévios diagnosticados (produto cartesiano, conjuntos e relação
entre duas grandezas) o professor prepara uma sequência didática organizada por
uma aprendizagem receptiva do tipo procedimental e da forma subordinada a partir
de uma diferenciação progressiva, partindo das propriedades essenciais dos
conceitos de função a1’, a2’,....se forma o produto de iteração a1’ A’.
As aulas serão ministradas pelo professor de forma expositiva, na qual este
direciona a aprendizagem iniciando com situações problema e os alunos participam
por intermédio do diálogo conduzido pelo professor, sendo que o mesmo irá dividir os
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alunos em duplas ou trios e pedir para que cada grupo escreva três situações em que
uma grandeza dependa de outra para ser determinada.
O professor iniciará uma discussão com os alunos perguntando-lhes que outro
termo podemos usar quando queremos dizer que uma grandeza depende da outra
para ser definida. Possivelmente a expressão "em função de" surgirá durante a
discussão, mesmo que o professor apresente. O professor vai escrevendo na lousa
as palavras que os alunos vão citando, com o intuito de formar a primeira propriedade
do conceito de função a1’ A’ (a relação entre dois conjuntos).
Nesta etapa, o aluno resolverá problemas envolvendo relação entre duas
grandezas, o professor discutirá com os alunos a partir dos problemas resolvidos, com
o intuito de que os mesmos analisem as regularidades, sinalizem que em cada
situação para cada elemento do domínio x (conjunto de partida) corresponde a um
único elemento do conjunto de chegada y e a imagem da relação tem um único
elemento no domínio. Introduzindo assim uma sequência de ideias

ai 1 , , am .

Para a

retenção e aperfeiçoamento dos significados, a aula será expositiva, enfatizando as
propriedades essenciais do conceito de função a1’a2’a3’, a partir da diferenciação
progressiva.
São introduzidas ideias mais gerais e inclusivas de função (conceito, lei de
formação que define uma função, domínio, contradomínio, imagem, gráfico e zero de
uma função), onde os alunos irão praticar resolvendo exercícios para retenção e
aperfeiçoamento do significado de função, posteriormente os alunos levarão
situações do seu dia-a-dia que envolve função e comentarão com a turma.
O significado da interação de a1A’, no qual reduziu-se em A’ (conceito de
função mais inclusivo), agora vai interagir com o novo significado a4 (função afim),
formando o produto da interação a4A’, nesta etapa o aluno será conduzido em
situações problema, nas quais observará que em cada situação a grandeza y varia
em função da grandeza x. Enfatizando que existem diversos tipos de função e que
essas funções que acabaram de responder são conhecidas como função afim.
Nesse momento, será formalizado o conceito de função afim, uma função f:
ℝ → ℝ, chama-se afim quando existem constantes a, b ∈ ℝ tais que f(x)= ax + b para
todo x ∈ ℝ. A ideia modificada (função), isto é, o produto da ideia existente (função) e
a nova ideia (função afim). Este novo significado a2 (função afim) deixa de ser
dissociável das outras ideias, neste processo A’ perde sua individualidade para
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interagir com as outras ideias que vão sendo trabalhadas. O significado da interação
de a4A’, no qual reduziu-se em A’ (conceito de função afim mais inclusivo e mais
estável), onde são incluídas ideias estabelecidas de A’ agora vai interagir com o novo
significado a5 (função Linear), formando o produto da interação a5A’, e assim
sucessivamente, a1’a2’a3’a4' (a1’a2’a3’a4' A ↔ a1 + a2 + a3 + a4 + A ). Na solução de
problemas, os alunos devem reter os diferentes tipos de função afim (linear, constante
e identidade), o professor irá orientá-los a identificarem o valor de a e o valor de b em
cada uma das situações problemas que eles resolveram. A partir da exposição de
ideias fazer com que os alunos percebam que nem sempre a e b são diferentes de
zero. Há situações em que a é igual a zero e há situações em que b é igual a zero.
O professor apresentará aos alunos as funções constante e linear (função
constante: y = b, com b assumindo qualquer valor; função linear: y = ax, com a
diferente de zero), a partir da diferenciação progressiva e a reconciliação integradora,
enfatizando as diferenças e semelhanças entre os exemplos, eliminando as
contradições e conflitos, propondo aos alunos situações problema em que escrevam
as leis das funções em cada uma e identifiquem quais delas são afim e se são
constantes ou lineares, sempre justificando. Propor situações em que a função
correspondente não é afim, como, por exemplo, a área de um quadrado em função do
lado e a área de uma região retangular cujo comprimento é duas unidades maior que
a largura, enfatizando assim a caracterização de uma função afim.
O professor desenvolverá atividades práticas por meio de situações problema,
verificando como os alunos estão executando as categorias previamente orientadas,
com pouco grau de complexidade, onde espera que os alunos respondam de forma
detalhada para que o professor possa corrigir as operações que não estão sendo
realizadas corretamente, e assim garantir uma efetiva aprendizagem passando para
a próxima etapa. Em conseguinte o aluno deve expressar a linguagem com mais
ênfase, ele deve saber explicar as operações e as propriedades essenciais do
conceito. Num primeiro momento A'(conceito de função mais inclusivo) deixa de ser
gradualmente dissociável de a1’a2’a3’a4' (função afim, linear, constante e identidade) e
acontece uma assimilação obliteradora A' reduzindo-se a1’a2’a3’a4', ou seja, o aluno
lembra mais fácil as estratégias particulares.
Agora a ideia é amplamente diferenciada colocando situações problema que
envolvam a utilização de funções que podem ser resolvidas combinando várias
técnicas, convertendo a estratégia de resolução de funções numa ideia mais estável.
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O significado A' (conceito de função mais estável) é dissociável de a1’a2’a3’a4' (menos
estáveis). As atividades serão realizadas de forma individual ou em grupo, onde irão
explanar como chegou aquele resultado.
Agora se pode orientar problemas com nível de generalização superior
limitados pelo objetivo de ensino. O aluno deve resolver de forma independente e a
ajuda do professor deve ser esporádica. Neste momento a responsabilidade dos
estudantes é mais elevada, pois devem executar ativamente as tarefas apresentadas
pelo professor, que faz correções esporadicamente a pedido do aluno, as ações
começam a reduzir-se rapidamente e automatizar-se, passando para a internalização.
Os problemas se tornam mais abstratos e mais complexos, exigindo dos estudantes
mais responsabilidade com as tarefas e as práticas.
O aluno irá expressar verbalmente e na forma escrita, onde nas questões
haverá um item “justifique sua resposta”. Nesta etapa acontece a retenção das ideias
particulares que vão sendo trabalhadas. O conhecimento fica mais estável, os
estudantes já são capazes de compreender mais as abstrações e fazer
generalizações. O conhecimento começa a se automatizar, pois já está havendo uma
perda gradual da dissociabilidade das ideias particulares. O estudante já está apto a
assimilar o conceito formal de função em sua forma mais abstrata.
Diante do exposto, nesta pesquisa utilizou-se como metodologia de ensino a
estratégia de resolução de problemas fundamentada na teoria da aprendizagem
significativa de Ausubel, e o processo de direção de estudo de Talizina, no qual em
cada etapa o professor elabora os objetivos de ensino, analisa os conhecimentos
prévios do estudante, elabora uma sequência didática enfatizando o processo de
assimilação e formação de conceito, retroalimentando e corrigindo todo o processo, a
avaliação será contínua observando e acompanhando a ação em processo, exige, em
primeiro lugar, o diagnóstico e, a seguir, a intervenção para a correção da ação.
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CAPÍTULO 3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo, abordam-se os aspectos metodológicos da pesquisa,
mencionamos o contexto e as características principais para facilitar a compreensão
dos eventos. O primeiro tópico refere-se ao contexto da realização da pesquisa
escolhido, pois a pesquisadora é professora na instituição de ensino, como também
apresenta um breve histórico da instituição.
Seguindo os procedimentos metodológicos, o segundo tópico deste capítulo
aborda a caracterização geral da pesquisa no âmbito da utilização do método da
Estratégia de Resolução de Problemas (ERP), por meio de categorias e parâmetros
criados para aplicar ao conteúdo de Função Afim, e como base fundamentadora se
apoia na Teoria da Aprendizagem Significativa que será aplicada em uma sala de aula
no horário oposto, para um grupo de 14 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II,
do Colégio Militar Estadual Cel PM Derly Luiz Vieira Borges (CME), na disciplina de
Matemática, com duração de 30 horas. Nos demais tópicos foram descritos os
procedimentos de análises do objeto, a coleta de dados e a validade da pesquisa.

3.1 Contexto da Pesquisa
O Colégio Militar Estadual de Roraima nasce do desejo e reivindicações da
comunidade roraimense, em especial da categoria de profissionais da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros vinculados ao Governo do Estado de Roraima, no intuito de
oferecer com legitimidade, qualidade e compromisso formação de Educação Básica e
Militar aos dependentes dos Militares Estaduais e a comunidade civil.
O Colégio Militar Estadual da Polícia Militar de Roraima “Cel. PM Derly Luiz
Vieira Borges” está localizado na Av. Getúlio Vargas nº4193, Canarinho, CEP: 69.306530, Boa Vista Roraima, criado pela Lei Complementar nº192, de 30 de dezembro de
2011, publicada no Diário Oficial do Estado nº1700 de 02 de janeiro de 2012, e Decreto
de Criação nº13567-E, está autorizado para funcionamento como estabelecimento de
Educação Básica vinculada ao Sistema Estadual de Educação de Roraima e mantido
pelo Governo Estadual de Roraima mediante Termo de Cooperação Técnica com a
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos – SECD, e Secretaria de
Estado da Segurança Pública – SESP. Desde 2012 mantém a modalidade de ensino
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fundamental regular, atendendo do 6º ao 9º anos, com projeção para o ensino Médio
a partir de 2016.
Com relação ao espaço físico, o CME ocupa os blocos D e E da Academia de
Polícia Integrada – API. É toda murada, com um notável espaço interior e
acomodações

necessárias

para

o

desenvolvimento

das

práticas

didáticas

educacionais. Sendo o espaço estrutural formado por 13 salas de aulas; biblioteca,
sala de reforço, sala de leituras, sala do clube de Matemática, copa, cantina, refeitório,
quadra de esportes, campo de futebol, 05 salas administrativas, gestão, coordenação
pedagógica, sala de orientação educacional, secretaria, sala dos professores; 04
banheiros coletivos (02 masculinos e 02 femininos) e 01 almoxarifado.
O Colégio Militar tem como missão ministrar o ensino básico nos níveis:
Fundamental II e Ensino Médio Regular, na construção da cidadania responsável,
através de uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, aliada a
uma disciplina transparente e consciente, e que possa formar cidadãos críticos,
reflexivos, solidários, capazes de compreender, analisar e intervir na realidade,
visando ao bem estar do homem nos planos pessoais e coletivos.

3.2 Sujeitos da Pesquisa
O universo da pesquisa será de 14 estudantes do 9º ano do CMEPM-RR,
caracterizados como grupo único. A escolha do referido conteúdo se deu ao fato de
estar previsto na grade curricular do 1º semestre de 2015, a qual possibilitará o
desenvolvimento da investigação.

3.3 Caracterização da Pesquisa
O ponto central da pesquisa consistiu na verificação da ocorrência da
aprendizagem significativa no conteúdo de Funções Afim, utilizando a ERP como
metodologia de ensino, mediante investigação de indícios desse tipo de
aprendizagem, pois a metodologia precisa estar associada a uma teoria e desta forma
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ser concebida como um processo que organiza cientificamente a pesquisa (GHEDIN
&FRANCO, 2011).
A pesquisa caracteriza-se mista, e nesta perspectiva demonstra-se a
correlação dos enfoques qualitativo e quantitativo, porém com o enfoque qualitativo
dominante. Os indícios de ocorrência da aprendizagem significativa serão
investigados por meio da utilização das categorias e parâmetros da Estratégia de
Resolução de Problemas que são: compreender o problema, construir o modelo
matemático, solucionar o modelo matemático e interpretar a solução no conteúdo de
Função Afim.
Os procedimentos estão classificados como pesquisa-ação, relacionados com
a assimilação das ideias conceituais de Função e ao evento quantitativo em préexperimento.
A pesquisa baseia-se num estudo de modelo pré-experimental, pois, trata-se
de um único grupo a ser estudado em que não há distribuição aleatória nem
aparelhamento (SAMPIERI, 2006, p.216).

3.4 Enfoque Misto

Na pesquisa foram realizadas análises do desempenho individual dos alunos,
nos problemas proposto nas atividades e nos testes, buscando explicar,
fundamentada na teoria da aprendizagem significativa o processo de assimilação do
conceito de Funções afim, no qual foi utilizada como estratégia de ensino a ERP
visando englobar os conteúdos envolvidos para o ensino e aprendizagem de função.
Por meio da análise qualitativa das ações dos problemas solucionados pelos
estudantes e de acordo com o desempenho alcançado, se obtiveram os resultados de
cada estudante (sujeito da pesquisa), de maneira detalhada, demonstrando assim, a
transparência das ações realizadas.
Portanto, nas análises dos procedimentos, utilizou-se a combinação de
técnicas quantitativas e qualitativas (MENDOZA, 2009, p.89), conforme o fluxo
demonstrado no esquema 2.

68

Esquema 2 - Fase da Pesquisa

Fase Conceitual
(Qualitativa – Quantitativa)

Fase Empírica Metodológica
Coleta de dados e transformação
em Qualitativa e Quantitativa

Fase Empírica Analítica
Analise de Resultados
(Quali)

Fase Inferencial
Discussão (Quali)

Fase Empírica Analítica
Analise de Resultados
(Quanti)

Fase Inferencial
Discussão (Quanti)

Meta-inferências
Comparação ambos os
enfoques
(Quali - Quanti)
Fonte: Sampieri (2003), adaptação.

Inicialmente a hipótese analisada, foi a de característica descritiva, usada para
averiguar os conhecimentos prévios dos estudantes na resolução de problemas em
matemática, utilizando como recurso o pré-teste. Posteriormente, durante a
investigação à hipótese explicativa foi trabalhada com objetivo de conhecer o efeito
da ERP no desenvolvimento da aprendizagem dos conceitos de Função assimilada
pelos estudantes. Portanto, com base nas análises dos dados coletados do pré-teste,
exposição oral e descritiva de trabalhos e pós-testes, foram construídos os resultados.
Os dados foram coletados por meio das anotações do diário de pesquisa, da
observação realizada no contexto da sala de aula, com relação a explanação das
aulas práticas por meio dos problemas solucionados baseados em definições e
conceitos do conteúdo de Função. As atividades e as provas realizadas pelos alunos
foram transcritas para o formulário de análise dos dados, na ordem primeiramente
qualitativa e posteriormente quantitativa, seguindo consequentemente ambas para a
fase inferencial das discussões independentes. Logo, os resultados serão
apresentados pela explicação comparativa dos dois enfoques.
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A organização da problemática da pesquisa se desenvolverá no âmbito
qualitativo triangulando com o quantitativo, possibilitará a compreensão da
aprendizagem dos estudantes no conteúdo de Funções do 1º grau, de modo a
examinar a efetividade da aprendizagem amparada nestes enfoques, conforme o
esquema 3.
Esquema 3- Problemática da Pesquisa
ESTRATÉGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM FUNÇÃO AFIM

Contexto e População:

Formular o problema

Alunos do 9º do CME-PMRR

Justificativa:
Fundamentação Teórica;
Triangulação e Explicação.

Qualitativa

Quantitativa

Objetivo: Analisar o efeito da ERP como Metodologia de
Ensino produzindo a aprendizagem significativa no
estudo de funções afim.
Pergunta: A Resolução de Problema como metodologia
de ensino no conteúdo de funções, fundamentada na
teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel,
melhorará a aprendizagem dos alunos do 9º ano do
CME-PMRR?

Objetivo: Verificar o quanto avançou a aprendizagem
da RP em funções afim.
Pergunta: Que avanço obtém os estudantes na
aprendizagem quando é aplicado a ERP em funções do
1º grau?
Hipótese: A aplicação da ERP melhora aprendizagem
no conteúdo de funções afim utilizando a ERP como
método de ensino fundamentada na teoria da
aprendizagem significativa, aos estudantes do 9º ano do
CME-PMRR.

Quali-Quanti
Objetivo: Analisar o efeito da ERP como Metodologia de Ensino se produz aprendizagem significativa no estudo de função
afim.
Pergunta: Será que o efeito da aplicação da ERP como metodologia de ensino produz da aprendizagem significativa no
conteúdo de Função afim?
Hipótese: A aplicação da ERP a partir dos pressupostos da Teoria de Ausubel produz aprendizagem dos conceitos de
Função afim.
Fonte: Sampieri, (2003), adaptação.

A estratégia de análise permitiu compreender com mais transparência a
aprendizagem dos alunos no conteúdo de Função afim. A estrutura foi apoiada nos
elementos “contexto e população” e “justificativa”, na aplicação do método. A
execução dos objetivos de ambas características, permitiram estudar o efeito da
aprendizagem sustentada nos modelos.
A ideia de realizar uma triangulação dos dados entre os métodos, teoria e
resultados foi de forma imprescindível, para proporcionar a esta pesquisa maior
veracidade dos resultados. Portanto, do enfoque qualitativo da pesquisa, realizou-se
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a análise do processo envolvido, para conhecer as características da assimilação dos
alunos nas ideias conceituais por meio da ERP, com objetivo de identificar se produz
aprendizagem significativa destes conceitos.
3.2.1- Pesquisa-ação
A pesquisa caracteriza-se como pesquisa-ação, pois tem em vista a
transformação da prática. Na pesquisa-ação, os professores são incentivados a
questionar suas próprias ideias e teorias educativas, suas próprias práticas e seus
próprios contextos como objetos de análise e crítica (Kemmis, apud Moreira 1988, p.
174). Sendo assim, os docentes, através da reflexão crítica, podem concluir que
práticas antigas moldadas por hábito e tradição são inúteis ou irrelevantes nos tempos
atuais.
Uma característica compatível com a teoria é que a pesquisa-ação permite
ajustes e caminha de acordo com o grupo viabilizando um exercício de espirais
cíclicas conforme a figura 9.
Figura 9- sequência da pesquisa-ação

Fonte: Sampieri Adaptação de Mendoza (2013)
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3.2.2 Sequência Metodológica da Pesquisa
1º Passo: Identificar a situação problema de aprendizagem.
De acordo com o projeto político pedagógico (PPP) do CME-PMRR, a
Matemática tem um papel formativo contribuindo para o desenvolvimento de
processos de pensamento e a aquisição de atitudes cuja utilidade e alcance
transcendam o âmbito da própria matemática, podendo formar no aluno a capacidade
de resolver problemas genuínos, gerando hábitos de investigação, proporcionando a
formação de uma visão ampla e científica da realidade, o desenvolvimento da
criatividade e de outras capacidades pessoais.
Apesar do PPP enfatizar a importância da RP, observou-se através de
entrevista feita com os alunos, que a resolução de problemas é trabalhada pelos
professores apenas como exercício do livro didático, no qual cada aluno possui seu
próprio livro.
De acordo com a teoria de Ausubel, devemos analisar os conhecimentos
prévios dos alunos, averiguando aquilo que o aluno já sabe. Diante disso, foi realizado
um diagnóstico (pré-teste) com objetivo de averiguar os conhecimentos e as
dificuldades dos alunos relacionadas ao conteúdo de Função e analisar se os
estudantes conheciam algum método de resolução de problemas, antes de aplicar a
orientação da ERP, no qual o diagnóstico foi utilizado como ponto de partida para o
planejamento do professor.
A partir de então, planejou-se uma sequência didática de acordo com os
resultados obtidos, no qual obteve-se como resultado que os alunos possuíam
conhecimentos básicos sobre relação entre duas grandezas e resolução de
expressões algébrica, sendo que a partir dos resultados a professora optou por uma
aprendizagem subordinada, partindo do conceito mais geral para os particulares.

2º Passo: Planejar a Estratégia de Resolução Problemas em Função.
O planejamento foi desenvolvido de acordo com a estrutura hierárquica
conceitual do conteúdo de Função afim, pois do ponto de vista de Ausubel, o
desenvolvimento de conceitos ocorre da melhor maneira quando os elementos mais
gerais, mais inclusos, de um conceito são introduzidos em primeiro lugar e, então, o
conceito é progressivamente diferenciado em termos de especificidades e detalhes.
Entretanto o planejamento foi elaborado observando as etapas da assimilação
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subordinada, com a colaboração da identificação dos conhecimentos prévios,
incluindo os aspectos da ERP para resolver problemas, paralelamente, foram
elaborados os instrumentos de observação. Esse estudo e planejamento ocorreram
no período de Abril de 2015 até Julho de 2015.
O plano geral de ensino foi elaborado, após o resultado da avaliação
diagnóstica de acordo com os seguintes elementos: conteúdo organizado de forma
hierárquica, objetivos e etapa mental, conforme a tabela.
Tabela 1- Resumo do Plano de Ensino
PLANO DE ENSINO
DISCIPLINA

Matemática

ASSUNTO

Função Afim

OBJETIVO
GERAL

Compreender função como um tipo de relação de dependência entre duas
variáveis, ideias de domínio e de imagem, associando-as a representações
gráfica e/ou algébrica.

Conteúdo

A noção de
função

Função Afim
(conceito),
caracterização.

Analisando o
gráfico de uma
função Afim.

Objetivo
Os alunos devem ser capaz
de:
Compreender o conceito de
função;
Identificar relações entre duas
grandezas;
Verificar a noção de função
por meio de exemplos práticos
e resolução de problemas;
Determinar a lei de formação
de uma função;
Determinar a imagem e o
domínio de uma função
Os alunos devem ser capaz
de:
Reconhecer
e
resolver
problemas de função afim em
suas
representações
algébricas
e
gráficas,
identificando variação, pontos
de intersecção de seu gráfico
Os alunos devem ser capaz
de:
Resolver problemas
analisando o gráfico a saber
que a função dada por y =
ax+ b (a ≠ 0) é crescente
quando a > 0 e decrescente
quando a < 0.
Determinar os valores de x
para os quais a função
definida pela equação

H/A

Etapa Mental
Introdução ao conceito de função, mais
inclusivo e menos estável, e formação do
produto iterativo a partir de uma
diferenciação
progressiva
a1’a2’a3’,
menos inclusivo e mais estável.
Elemento iterativo a1’A’, a1’a2’A’ e assim
sucessivamente
a1’A’
a1’a2’A’
a1’a2’ a3’A’

São introduzidas uma sequencias de
ideias ai+1,ai+2, ... para a retenção e
aperfeiçoamento dos significados
O novo significado de A’ é dissociável de
ai+1,ai+2, ... ou seja, elevada força
dissociável.
a1’...,ai+1’,...A’<---> a1’+...+ai+1’+...+A’

A partir da diferenciação progressiva de
ideias am+1, am+2, ... devem ser
resolvidos conflitos através do processo
de reconciliação integradora.
Portanto am+1, am+2, ... são incluída na
ideias de A’, agora mais estável,
formando o produto A’a1’...am+1’...
A’a1’...am+1’... <---> A’+a1’+...+am+1’...
(baixa força dissociável)
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Y = ax + b é positiva, negativa
ou nula.

Caso particular
da função afim:
Linear

Os alunos devem ser capaz
de:
Descrever função linear como
um tipo especial de função
afim e associá-la a relações
de proporcionalidade direta
entre duas grandezas.

Para aperfeiçoar e aumentar a retenção
dos novos significados são introduzidos
às ideias ap, ap+1, ap+2, ...
A’ ap’, ap+1’, ap+2’, ...<---> A’ +ap’ + ap+1’+
ap+2’, ...
No primeiro momento a força
dissociável na relação anterior é
elevada, mais a medida que vão
colocando-se novas ideias a força
dissociável deve ir diminuendo até que,
ap’, ap+1’, ap+2’, ... se reduze A’, ou seja,
a assimilação obliteradora

Os alunos devem ser capaz
de:
Aplicar as funções na
resolução de problema em
novos contextos
(transferências)

Orientação da ERP em funções a partir
de situações problema, analisando o
gráfico da função.
A ação compreender o problema,
solucionar o modelo e interpretar a
solução estão vinculadas com o objetivo
do problema.

O professor deve conduzir a direção de estudo da ERP em Função Afim do tipo
cíclica, para estabelecer a relação da orientação, execução e controle garantindo
assim o objetivo de ensino.
A sequência didática foi planejada e organizada por uma aprendizagem
receptiva do tipo procedimental e da forma subordinada, a partir dos procedimentos
para resolver problemas em funções.
A Coleta de informações foi realizada por meio dos instrumentos criados para
serem analisados, sendo estes provas e guias de observação. Por fim, analisam-se
os dados coletados originando o relatório final da pesquisa que evidenciará os
resultados alcançados com a aprendizagem.
3º Passo: Executar e Avaliar o processo de Ensino
A organização do ensino foi realizada com base no conteúdo de Função,
organizado de forma hierárquica enfatizando as propriedades essenciais do conceito,
e explanadas por aulas expositivas e práticas, porém em momentos determinados
foram realizadas atividades a partir de Problemas que permitiram estudar as
características das etapas, buscando fundamentos descrito por Ausubel, trabalhando
problemas vinculados a situações contextualizadas. A ERP foi constituída pelo
processo de organização, execução e correção, logo, destacou-se como um
parâmetro norteador da prática para atingir o objetivo do ensino.
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As etapas do processo de assimilação subordinada, foram estudadas e
analisadas conforme o desenvolvimento da fase da avaliação formativa e mediadora
da pesquisa, onde foram destacadas problemas específicos para este período. Os
problemas foram realizados em diversos momentos, mas escolhidos de acordo com
o objetivo da análise e com relação aos procedimentos realizados para assimilação
das ideias conceituais de função.
O pós-teste permitiu a análise da transferência de conceitos a problemas
novos. Os procedimentos foram avaliados qualitativamente no processo de
desempenho do estudante, quanto as habilidades para aplicar os conceitos de Função
na resolução de problemas.
4º passo: Analisar e Elaborar o Relatório da Pesquisa
A análise discursiva iniciou-se com os dados obtidos no teste diagnóstico de
características descritiva e exploratória, formando uma correlação com o nível de
partida ideal e as novas ideias do conteúdo de função.
A fase mediadora comportou a elaboração explicativa do efeito da estratégia
das ERP com base nas análises de problemas realizados durante o período,
selecionados de acordo com as características essenciais de definição e conceitos.
O teste final proporcionou análise da transferência das ideias conceituais da
definição precisa de função, assimiladas pelos alunos nas aulas práticas, dispostas
nos problemas selecionados.
3.2.3 Enfoque quantitativo
A partir do estudo qualitativo da pesquisa, analisou-se o efeito das categorias
da ERP, triangulando com o desempenho dos estudantes de forma quantitativa
através dos indicadores essenciais de cada ação em uma escala de 1 a 5 pontos.
Empregando os pressupostos de Sampieri (2006, p.219) abordou-se uma
variável independente “X”, composta pela estratégia de resolução problemas, para
observar o efeito e a relação à outra dependente “Y”, representando a aprendizagem.
Assim, se analisaram os dados do grupo (único) com séries temporais, submetidos
inicialmente por um pré-teste (diagnóstico), posteriormente iniciou-se a intervenção,
seguida de atividades de situações problemas intercaladas com as etapas do
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processo de assimilação subordinada e finalizando com pós-teste, como demonstra o
esquema do pré-experimento, (MOREIRA, 2011, p.130):

Gúnico: O0 XE1O1 XE2 O2 XE3 O3
Legenda: O0 (teste diagnóstico); XE1 O1 (Etapa 1: Intervenção, apresentação as nova idéia); XE2 O2
(Etapa 2: intervenção Aquisição da nova ideia, retenção inicial e posterior), O2 (teste- formativa);
EXE3 O3 (Etapa 3: esquecimento), O3 (pós-teste).

Aplicou-se primeiramente um pré-teste O0 ao grupo com objetivo de identificar
os conhecimentos prévios dos estudantes, posteriormente o grupo foi submetido a
uma intervenção abordando conteúdos pressupostos para Função afim. Neste mesmo
intervalo da identificação dos conhecimentos prévios, também se desenvolveu uma
sequência didática de aplicação ERP, para o estudo de Formação das ideias
conceituais de Função.
Durante o processo de intervenção em XE2 (Etapa 2: aquisição da nova ideia,
retenção inicial e retenção posterior), o professor conduz uma sequência didática
partindo das propriedades essenciais do conceito de Função, neste momento o
estudante recebe informações da ERP.
O período da intervenção colaborou para o desenvolvimento da formação da
retenção da ideia de função, onde o professor aplicou o processo de diferenciação
progressiva e reconciliação integradora, dando ênfase das ideias mais gerais para as
particulares.
No momento da retenção posterior, as ideias particulares vão sendo
trabalhadas reconciliando e integrando. O conhecimento fica mais estável, os
estudantes já são capazes de fazer generalizações, finalizando a intervenção é
aplicado um a avaliação formativa O2 (teste- formativa).
Finalizando o processo de assimilação subordinada, o momento O3
(Esquecimento: pós-teste), o conhecimento se estabiliza e se automatiza, o professor
aplica do teste final, observando a resolução de problemas em diferentes contextos.
O grupo escolhido foi submetido a observação, aplicação de pré-teste, aulas
teóricas e práticas e pós-teste representadas por variáveis expressas na forma
quantitativa nas dimensões que foram alcançadas, construída pelas categorias
qualitativas: i) compreender o problema; ii) construir o modelo matemático; iii) resolver
o modelo matemático e iv) interpretar a solução (MENDOZA, 2009).
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O sistema de ações, pelas quais será permitido quantificar a dimensão da
aprendizagem dos estudantes, fazendo uso das categorias qualitativas de causa e
efeito, dispostas na forma apresentada esquema 4.
Esquema 4 - Aplicação do Sistema de Ações
Causa

Efeito

(Sistema de Ações-ERP)

(Aprendizagem)

X

Y

Caracteriza-se a variável quantitativa “desempenho na resolução de problema
(Y)” e os resultados triangulados com a pesquisa qualitativa. De modo que, a Variável
Independente “X” foi composta pelas orientações do sistema de ações da ERP.
Enquanto que a Variável Dependente “Y” se destacou pelo Desempenho na
Resolução de Problemas fundamentado nas Etapas de assimilação.
Operacionalmente a variável “X” é definida como a utilização das operações na
ERP pelos alunos e a variável “Y” o níveis alcançados na resolução de problemas
matemáticos que está formada por quatro dimensões relacionadas com as categorias
da ERP, nominadas Y1, Y2, Y3, Y4. O significado das variáveis é: “Y1”, nível da
categoria compreender o problema; “Y2”, nível da categoria construir o modelo
matemático; “Y3”, nível da categoria solucionar o modelo matemático e “Y4”, nível da
categoria interpretar a solução.
O resultado quantitativo a partir da escala Likert, representar-se-á por cada
dimensão (Y1, Y2, Y3, Y4) , será aplicada uma escala de 1 até 5 pontos com o critério:


Se todos os indicadores da ação estão incorretos obterá a qualificação de
um (1);



Se o indicador essencial da ação está incorreto ou parcialmente correto ou
existe pelo menos outro indicador parcialmente correto obterá a
qualificação de dois (2);



Se o estudante tem somente correto o indicador essencial da ação, obterá
a qualificação de três (3);



Se o indicador essencial da ação está correto, mas existe pelo menos outro
indicador parcialmente correto obterá a qualificação de quatro (4);
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Se todos os indicadores da ação estão corretos obterá a qualificação de
cinco (5).

Na tabela 2, os indicadores essenciais serão apresentados de acordo com sua
importância de análise, desse modo cada problema terá seu indicador de maior
relevância.
Tabela 2: Caraterística da variável quantitativa.
Variável Independente “X” orientação do sistema de ações da Resolução de Problemas
Variável Dependente “Y” Desempenho na Resolução de Problemas
Definição Conceitual: É a capacidade dos alunos de resolver problemas e fazer transferências para
situações problema novas
Definição Operacional: É a diferencia de desempenho comparando um ponto inicial com outro, a fim
de resolver problemas e estabelecer transferências para situações problema novas.
Dimensão
Descrição
Y1
Desempenho de compreender o problema
Y2
Desempenho de construir o modelo
Y3
Desempenho de solucionar o modelo
Y4
Desempenho de interpretar a solução
Medição: Para designar o resultado quantitativo a cada dimensão (Y1, Y2, Y3, Y4) será utilizado uma
escala de 1 até 5 pontos com o critério:
 Se todos os indicadores estão incorretos obterá a qualificação de um (1).
 Se o indicador essencial está incorreto ou parcialmente correto e/ou existe pelo menos outro
indicador parcialmente correto obterá a qualificação de dois (2).
 Se o aluno tem somente correto o indicador essencial obterá a qualificação de três (3).
 Se o indicador essencial está correto, mas existe pelo menos outro indicador parcialmente
correto obterá a qualificação de quatro (4).
 Se todos os indicadores estão corretos obterá a qualificação de cinco (5).
Dimensão

Indicador

O aluno extrai os dados do problema?
O aluno determina as condições do problema?
O aluno define o(s) objetivo(s) do problema?
Determinar as variáveis e incógnitas.
Nominar as variáveis com suas características.
Y2
Construir o modelo matemático a partir das variáveis e condições.
Realizar análises das unidades de medidas do modelo matemático
e critério de aprovação.
a) Selecionar o(s) método(s) matemático(s) para solucionar o modelo
Y3
matemático.
b) Solucionar o modelo matemático.
a) Interpretar o resultado.
b) Extrair os resultados significativos que tenham relação com o(s)
objetivo(s) do problema.
c) Dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema.
Y4
d) Realizar um relatório baseado no(s) objetivo(s) do problema;
Analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação
direta ou não com o(s) objetivo(s) do problema, a possibilidade de
reformular o problema, construir novamente o modelo matemático,
solucionar o modelo matemático e interpretar a solução.
Fonte: Mendoza, 2009.
Y1

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)

Indicador
Essencial
c

c

b

c
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3.2.4 Enfoque Qualitativo
Nesta pesquisa através do enfoque qualitativo, procurou-se obter informações
dos estudantes no desenvolvimento do processo de aprendizagem, de modo geral
foram conceituados os termos teóricos como explicação dos resultados da
assimilação dos conceitos de função, que auxiliaram a entender, as situações,
eventos e contextos da pesquisa fundamentados nas etapas de assimilação da
aprendizagem significativa.
As ferramentas de compreensão a serem analisadas na aprendizagem de
funções afim, serão apresentadas por seus quatro níveis que serão direcionadas no
contexto da pesquisa na assimilação das ideias do conteúdo de funções e suas
aplicações.
Descrição das categorias:


Nível I: operações adaptadas a partir do método da ASP em Matemática,
elaboração de Mendoza (2009);



Nível II: elementos adaptados do método de Mendoza (2009);



Nível III: etapas qualitativas do processo de assimilação de conceitos da teoria
de aprendizagem significativa.



Nível IV: Propriedades essenciais do conceito de função.

Os dados da categoria do Nível II serão utilizados para classificar a
aprendizagem de função afim por meio da ERP, fundamentado na Teoria da
aprendizagem significativa. No nível III o processo de assimilação subordinada será
direcionado em quatro etapas, onde o professor irá conduzirá as atividades por meio
da diferenciação progressiva, reconciliação integradora, força dissociável e produto
interativo em cada uma dessas etapas averiguando através das ações e operações
da ERP, como está o desenvolvimento do aluno durante todo o processo. No nível IV,
será observado durante o processo em que as etapas estão sendo trabalhadas, a
formação do conceito de Função e suas propriedades essenciais, partindo do geral
para o particular e do particular para o geral, averiguando se os alunos apropriam-se
das propriedades essenciais do conceito e fazem a correspondência obedecendo a
hierarquia conceitual. Todas as categorias estão direcionadas para o contexto da
investigação da assimilação do conceito de função, conforme o quadro 6.
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Quadro 6 - Níveis de Categorias Qualitativas
Nível I
Definição Operacional
(quali)

a) Ler o problema e extrair os
elementos desconhecidos;
b) Determinar as condições do
problema
c) Definir o(s) objetivo(s) do
problemas
d) Estudar e compreender os
elementos desconhecidos

a) Relacionar as proposições,
variáveis e incógnitas;
b) Formular os dados e
condições do problema;
c)
Construir
o
modelo
matemático a partir das
variáveis e incógnitas e
condições.
a) Solucionar
matemático.

o

modelo

a) Interpretar o resultado obtido
na solução do modelo;
b) Analisar a partir de novos
dados e condições que tenham
relação direta ou não com os
objetivos do problema, a
possibilidade de reformular o
problema e solucionar se
necessário.
c) Aplicar o problema em
outras situações problema.

Nível II
Ações

Nível III
Processo de
Assimilação

Nível IV
Propriedades Essenciais
do Conceito de função
(Formação de conceito)

.

Compreender
o problema

Construir o
modelo
matemático

Solucionar o
modelo
matemático

Interatividade da
ideia estabelecida
e nova, força
dissociável

Se define uma função
f:XY (lê-se “uma função f
de X em Y”), onde X e Y são
dois conjuntos, como uma
regra
(conjunto
de
instruções) que associa a
cada elemento xX um
único elemento y=f(x)Y
(lê-se y igual a f de x).

Diferenciação
progressiva

Reconciliação
integradora

Uma função f: ℝ → ℝ,
chama-se afim quando
existem constantes a, b ∈
ℝ tais que f(x)= ax + b para
todo x ∈ ℝ.

Interpretar a
solução
Assimilação
obliteradora

O fluxo do desenvolvimento qualitativo (Esquema 4), se sustenta nos recursos
de coleta dos dados e na organização da estratégia de resolução de problemas,
fundamentado na Teoria de Ausubel. Posteriormente, os dados das atividades e das
provas de lápis e papel, foram analisadas com uso do Instrumento de Análise da ERP,
orientado por seus indicadores essenciais, para entender os resultados obtidos.
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Esquema 4- Procedimentos Metodológicos com base na Teoria da Aprendizagem Significativa.
Coleta de dados
(prova de lápis e papel, observação,
filmagem de vídeos)

Organização dos dados e informação
segundo os casos da diferenciação
progressiva e reconciliação
integradora

Interativo

Prepara os dados para análises, ou
seja, transcrever as observações,
prova de lápis e papel e filmagem dos
vídeos.

Simultâneo

Revisão dos dados (leitura e
observação), ou seja, ter um panorama
segundo aprendizagem significativa.

Além da unidade análise
“aprendizagem” descobrir outras
unidades se existir.

Codificação do primeiro nível da
unidade análise “aprendizagem”

Descrever as categorias que
emergirem do primeiro nível

Descrever as categorias que
emergirem do segundo nível

Gerar teorias, hipóteses e explicações sobre:
Explicar
se a sequência
didática tendo a resolução de problemas como metodologia de
Fonte: Adaptação
Sampieri(2006).
ensino, baseada na teoria de Ausubel produz aprendizagem significativa.

Após a revisão os dados serão apresentados no aspecto consolidado da
execução das ações, transcritos para um formulário de Análise descritiva, com base
nos parâmetros para resolução associado ao comentário crítico.
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3.3 Instrumentos e Coleta de Dados
A coleta e a análise de dados para responder às questões ou problemáticas da
pesquisa e testar a hipótese estabelecida previamente, se apoia nos indicadores por
escala numérica, na contagem e frequentemente no uso de estatística para
estabelecer com mais precisão os padrões de comportamento das ações realizadas
pelos sujeitos da pesquisa (SAMPIERI, 2006, p. 5).
Os instrumentos para coletar dados em nossa pesquisa será: observação direta
e participativa, provas de lápis e papel. Esses instrumentos serão aplicados de acordo
com as etapas de assimilação subordinada por meio das avaliações diagnósticas,
formativa e final, conforme o quadro 7.

Quadro 7 - Instrumentos de Coleta de Dados
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS APLICADOS AS ETAPAS DE APRENDIZAGEM
AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA

AVALIAÇÃO FORMATIVA

AVALIAÇÃO
FINAL

E1

E2

E3

E4

E5

Conhecimento
Prévio

Aquisição do
significado da
nova ideia

Retenção
inicial

Retenção
posterior

Esquecimento

Prova de lápis e
papel
(Diagnóstico)

Exercício
Observação

Exercício
Observação

Prova de lápis e
papel
(Formativa)

Prova de lápis e
papel
(Pós-teste)

Objetivo: obter
informação
sobre o
conhecimento
prévio do
estudante

Objetivo: analisar o processo de ensino aprendizagem
dos alunos no conteúdo de função Polinomial do 1º
grau, a partir da estratégia de resolução de problemas
e dos pressupostos teóricos da aprendizagem
significativa.

Objetivo: analisar a
aprendizagem dos
alunos a partir das
categorias e
parâmetros da ERP
e a evidência de
aprendizagem
significativa.

Na investigação por meio do enfoque qualitativo, de modo geral foram
conceituados os termos teóricos como explicação dos resultados da assimilação do
conceito de função, que auxiliaram a entender, as situações eventos e contextos da
pesquisa fundamentados nas etapas do processo de assimilação subordinada. Nessa
acepção, Sampieri (2006, p. 71) manifesta-se afirmando que “a teoria consiste em um
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conjunto de proposições inter-relacionadas, capazes de explicar por que e como um
fenômeno ocorre, ou de visualizá-lo”.
Conforme Sampieri (2006, p.286) para estudos qualitativos, o procedimento
usual é aplicar um instrumento ou método de coleta de dados cuja essência também
seja qualitativa, no qual elaborou-se um instrumento para avaliar qualitativamente os
estudantes de acordo com as etapas de assimilação subordinada e suas
características, de maneira que possa averiguar em que etapa o estudante se
encontra.
Cada uma das etapas serão analisadas qualitativamente por meio de
atividades/exercícios, observação direta/participativa e a prova de lápis e papel
conforme o quadro 8.

Quadro 8 - Instrumentos de Coleta de Dados das etapas de assimilação
Etapas

Produto
Interacional

Diferenciação
Progressiva

Reconciliação
Integradora

Força
Dissociável

Aquisição do
significado

Prova de lápis
e papel

Atividades

Atividades

Atividades

Retenção
inicial

Atividade

Atividades

Atividades

Atividades

Retenção
posterior

Atividades

Atividades

Atividades

Prova de lápis
e papel

Esquecimento

-

-

-

Prova de lápis
e papel

A análise da prova de lápis e papel será realizada a partir dos parâmetro,
categorias e indicadores essenciais da ERP. Primeiramente será feita uma análise
qualitativa descritiva e, posteriormente uma avaliação quantitativa através dos pontos
atribuídos a variável Y (aprendizagem) de 1 a 5, da percepção dos fatores que
influenciarão a aprendizagem e para determinar o valor quantitativo dos indicadores
alcançados. A composição do quadro 9, representam os elementos das subcategorias
das ações e as análises foram realizadas com base nas características das ações
realizadas.
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Quadro 9 – Instrumento de Análise da Estratégia de Resolução de Problemas
Categoria: Compreender o problema
Subcategorias
Caraterísticas qualitativas
a)
Ler o problema extrair todos os
elementos desconhecido
b)
O aluno determina as condições do
problema
c) O aluno define o(s) objetivo(s) do
problema.
Categoria: Construir o Modelo Matemático
Subcategorias
a)
Determinar as variáveis e
incógnitas.
b)
Nominar as variáveis, incógnitas
com suas medidas.
c)
Construir o modelo matemático
a partir das variáveis e incógnitas e
condições.

Características

Valor
Indicador
alcançado
Essencial
(quanti)

c)

Indicador
Valor
Essencial alcançado

c)

d)
Realizar análises das unidades de
medidas do modelo matemático
Categoria: Solucionar o Modelo Matemático
A??
Subcategorias

Caraterísticas

a)
Encontrar método(s) matemático(s)
para solucionar o modelo matemático.

b)

b)
Solucionar o modelo
matemático.
Categoria: Interpretar a Solução
Subcategorias
a)
Extrair os resultados significativos
que tenham relação com o(s) objetivo(s)
do problema.
b)
Dar resposta ao(s) objetivo(s) do
problema.
c)
Realizar um relatório baseado no(s)
objetivo(s) do problema; analisar a partir
de novos dados e condições que tenham
relação direta ou não com o(s) objetivo(s)
do problema, a possibilidade de
reformular o problema, construir
novamente o modelo matemático,
solucionar o modelo matemático e
interpretar a solução.
Fonte: Mendoza, 2012 (adaptação).

Indicador
Valor
Essencial alcançado

Caraterísticas

Indicador
Valor
Essencial alcançado

b)

Os dados obtidos no Instrumento de Análise (quadro 9) da descrição dos
resultados dos problemas por aluno, após as análises são condensados no (quadro
10), considerando a ação essencial e os indicadores quantitativos, composta pelo
desempenho qualitativo do estudante de acordo com execução das ações da ERP.
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Quadro 10 - Desempenho na Resolução de Problemas
P
1ª A
2ª A
3ª A
4ª A
nº 1

!?

!?

?

?

Contexto do problema

Descrição da ação essencial com base nas
definições e conceitos envolvidos.

Caraterísticas Gerais
 Descrição das características dos Problemas.
 Descrição dos conceitos relacionados.
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o
modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução; (!) Informação dada no problema; (?) questionamento sobre a ação;
(!?) informações dadas, mas também há questionamentos sobre a ação.

Fonte: Mendoza, 2013 (adaptação).

Com base no (quadro 10), cada problema proposto, possui uma característica
específica a ser analisada qualitativamente como ação essencial, conforme a (tabela
3) da avaliação diagnóstica:
Tabela 3 – Análise da Avaliação Diagnóstica
P
1ª A
2ª A
3ª A
4ª A
Indicador Essencial do Problema
Compreender o problema; construir a expressão
algébrica, converter a unidade de medida de tempo e
!?
nº 1
!
!
?
interpretar que o valor a ser pago, depende do tempo de
uso e mesmo não utilizando paga uma taxa fixa.
Compreender o problema; construir a expressão
!?
nº 2
!
!?
?
algébrica, identificar que a área do terreno é dada em
função de sua largura. Reformular o problema.
Compreender o problema; construir a expressão
algébrica, compreender que o reservatório estará
?
nº 3
?
?
?
esvaziando, logo é uma função decrescente. Reformular
o problema
Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o
modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução.

Do mesmo modo, foi construída a (tabela 4) com os resultados da avaliação da
fase formativa e mediadora, onde foi analisada a etapa de assimilação subordinada
do conceito de função, a qual foram selecionados três problemas desta fase para
análise:
Tabela 4 – Fase Formativa e Mediadora
P
1ª A
2ª A
3ª A
4ª A
Contexto Essencial do Problema
Compreender o problema; determinar a lei de
formação de uma função; reformular o problema, o
nº 4
?
?
?
?
custo diário da produção e reformular o problema
obtendo o lucro da empresa.
Compreender o problema; construir e solucionar o
nº 5
!
!?
!?
?
modelo da função, interpretar o gráfico, analisando a
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nº 6

!

!?

!?

?

função dada por y = ax+ b (a ≠ 0) é crescente
quando a > 0 e decrescente quando a < 0.
Compreender o problema; solucionar o problema,
interpretar o gráfico da temperatura na escala Celsius
e Fahrenheit.

Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar
o modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução.

E para finalizar, foi construída a (tabela 5) com os resultados dos três
problemas selecionados do teste final de Função para análise do processo de
assimilação obliteradora:
Tabela 5 – Pós-teste
P

1ª A

2ª A

3ª A

4ª A

nº 7

!

!?

?

?

nº 8

!

!?

?

?

nº 9

!

!?

?

?

Avaliação Final
Contexto Essencial do Problema
Compreender o conceito de função; Identificar relações
entre duas grandezas; Determinar a imagem e o
domínio de uma função
Compreender o problema; analisar o gráfico, escrever a
lei de formação da função, interpretar a solução.
Compreender o problema; analisar o gráfico, escrever a
lei de formação da função, interpretar a solução.

Legenda: (P) problema; (1ªA) ação compreender o problema; (2ªA) construir o modelo matemático; (3ªA) solucionar o
modelo matemático; (4ªA) ação interpretar a solução.

A prova de lápis e papel é uma técnica avaliativa. Na avaliação diagnóstica tem
como objetivo verificar os conhecimentos prévios dos alunos na resolução de
problema, para posteriormente iniciar o conteúdo de funções.
A avalição a ser realizada principalmente por meio das provas de lápis e papel
terá caráter qualitativo e quantitativo que englobam as dimensões da ERP em
Matemática e o processo de assimilação da teoria de aprendizagem significativa de
Ausubel. Na pesquisa se avaliará três provas de lápis e papel: uma diagnóstica, uma
formativa e uma final, em que busca-se informações através das categorias e
parâmetros construídos na ERP e das etapas de assimilação. Portanto, serão
demostrados somente três exemplos, sendo um de cada fase, os demais modelos
serão ilustrados apenas nos resultados desta pesquisa.
O Problema 1 da fase diagnóstica (P-01), pretende-se identificar nos modelos
resolvidos e nas descrições dos alunos, mediante os questionamentos propostos, o
nível de compreensão verificando se os mesmos tem noção de Função.
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Problema 01: Marcia ligou seu computador à rede internacional de computadores,
internet. Para fazer uso dessa rede, ela paga uma mensalidade fixa de R$ 30,00 mais
15 centavos por cada minuto de uso. Quanto gastará Márcia se, durante o mês,
utilizar a internet por 10h? O valor a ser pago por Marcia no final do mês depende de
que?
Os parâmetros descritores no (quadro 11) empregados nas ações para este
problema desempenham o objetivo: “Converter as unidades de medida de tempo,
observar a transformação de 15 centavos em R$ 0,15 e interpretar que o valor a ser
pago, depende do tempo de uso, mesmo não utilizando, pagará uma taxa fixa.
Reporta-se a descrever o entendimento de noções de função.
Serão observados os aspectos fundamentais sobre a aplicação dos conceitos
matemáticos necessários para a introdução do conteúdo de funções, conforme os
parâmetros descritores no quadro 11.
Quadro 11 - Parâmetros do Problema 1
Categoria
Operações de Parâmetros para Análise do Problema 1
Compreender o
problema
Construir o
modelo
matemático

Ler e extrair os elementos desconhecidos: a) determinar que
15 centavos igual a R$ 0,15 b) Observar que tem converter 10h
em minutos e c) Observar que R$ 30,00 é uma taxa fixa.
Determinar e nominar as variáveis e incógnitas: y= 30 + 0,15x

Solucionar o
modelo

Solucionar o modelo: converter 10h em min = 600min e substituir no
modelo y= 30 + 0, 15.600

Interpretar a
solução

Resposta ao objetivo do problema: Verificar que o valor a ser pago
depende do tempo de uso, e mesmo sem ser utilizado há uma taxa fixa
de R$ 30,00.

Problema 5 da fase formativa. Com o problema ocorrido na bomba hidráulica do
CME, a caixa d'água reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por
hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por
hora. No gráfico, estão representados, no eixo y, os volumes, em litros, da água
contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo, em horas, representado
no eixo x. Determine o tempo x0, em horas, indicado no gráfico. Identifique qual é
função crescente e decrescente e justifique.
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O Problema 5, requer interpretação do enunciado e do gráfico dado, o nível de
complexidade também aumentou, trazendo uma combinação de funções crescente e
decrescente, envolvendo a variação de duas grandezas, aplicadas ao mesmo
problema. Com os dados dispostos no problema, o estudante deverá elaborar o
modelo matemático de solução, fazendo uso dos dados: conceitos algébricos; dados
descritivos e modelo geométrico.
Conforme o parâmetro das ações do problema (quadro 12), permitirão
descrever a habilidade dos estudantes com relação à aplicação dos conceitos como
estratégias para elaboração do modelo matemático e interpretação das ações
objetivas.
Quadro 12 - Parâmetros do Problema 5
Categoria
Operações e Parâmetros para Análise do Problema 5
Compreender o
Problema
Construir o
modelo
matemático

Compreender e interpretar o enunciado do problema e o gráfico
extraindo os elementos conhecidos e desconhecidos,
compreender que o reservatório A é decrescente e o B é
crescente.
Escrever as funções: A = -10X + 720 e B = 12X + 60

Solucionar o
modelo

Solucionar o modelo: como o enunciado pede para determinar o x0, no
qual é o instante em que estão com o mesmo volume de água, basta
igualar as duas funções. VA(x0) = VB(x0)
-10x0 + 720 = 12x0 + 60
22x0 = 660
x0 = 30 horas.

Interpretar a
solução

Resposta ao objetivo do problema: interpretar o gráfico justificando qual
função é crescente e qual é decrescente e porquê.

As ações para este problema, incluem na compreensão do problema e
interpretação do gráfico para que se possa elaborar o modelo matemático, e o aluno
deve ter utilizar dos conceitos de função para justificar se é crescente ou decrescente.
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Problema 08- pós-teste: Preocupado com seu condicionamento físico, um atleta do
time de basquete do CME, pediu ao seu treinador que marcasse o tempo, em
segundos, que ele levava para percorrer determinado percurso, em metro. Os dados
obtidos foram representados no gráfico:

Determine a lei de formação da função nos intervalos e identifique se é uma função
afim, identidade ou constante:
a) 0 e 40s
b) 40 e 60s
c) 60 e 80s
d) O que ocorreu com o atleta entre os instantes 40s e 60s?

O Problema 8, os alunos terão que fazer uma análise do gráfico, escrever as
funções e classifica-las. Isto, requer uso dos conceitos de função afim, identidade e
constante para elaborar o modelo matemático da solução.
Portanto, as ações da solução do problema, permitirão descrever a habilidade
dos estudantes com relação à aplicação dos conceitos de funções e interpretação do
gráfico para a solução deste problema, como estratégia para elaboração do modelo
matemático e interpretação das ações objetivas, conforme o (quadro 13).
Quadro 13 - Parâmetros do Problema 8
Categoria
Compreender o
Problema

Operações e Parâmetros para Análise do Problema 8
Compreender e interpretar o gráfico extraindo os elementos
conhecidos e desconhecidos
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Construir o
modelo
matemático
Solucionar o
modelo
Interpretar a
solução

Determinar a lei de formação da função fazendo uma análise do
gráfico entre os intervalos de tempo e espaço
Solucionar o modelo e classificar o tipo de função
Resposta ao objetivo do problema: interpretar a solução na letra d,
observando no gráfico o que aconteceu com o atleta entre o intervalo
de 40s e 60s.

Pretende-se identificar, no resultado deste problema, se o estudante possui
habilidade de fazer a análise e interpretação do gráfico, escrever a lei de formação e
classificar as funções.

3.4 Validade da pesquisa
Os instrumento utilizado na coleta de dados foi organizado de acordo com o
objetivo e foi elaborado com base no referencial teórico, o que contribui na utilização
de meios confiáveis para obtenção de informações.
Segundo Moreira (2011, p. 67), aumentar a validade externa de um estudo
qualitativo implica em aumentar seu grau de comparabilidade e transladação. Ou seja,
a necessidade de se descrever com precisão e detalhe tudo que será feito. De modo
a alcançar a confiabilidade qualitativa foi utilizado um diário de campo das aulas com
todas as variáveis incluindo as qualitativas.
A confirmabilidade da investigação qualitativa implica no rastreamento dos
dados em sua fonte e a explicação da lógica utilizada para interpreta-los. Estes
elementos dispõem elementos sobre a confirmabilidade: permanência prolongada no
campo, a triangulação, a verificação com os participantes e a lista de prejuízos,
crenças e concepções do investigador.
A fidedignidade na pesquisa quantitativa refere-se ao grau de reprodutibilidade
das medidas (ou estudos), enquanto que a validade tem a ver com a acuidade dos
resultados, com o grau em que as conclusões efetivamente representem a realidade
empírica, com o grau em que os instrumentos realmente irão medir o que se pretende
medir (MOREIRA, 2011, p. 65).
A validade será analisada, em suas evidencias de conteúdo, critério e
constructo. A evidencia do conteúdo nas varáveis “X” e “Y” é refletida com a criação
dos indicadores da ERP em matemática, desse modo os instrumentos medem as
dimensões das variáveis. Na variável X o instrumento mede as quatro categorias com
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seus respectivos parâmetros e a variável Y mede a resolução de problema
fundamentada no processo de assimilação do conceito de função afim.
A evidencia do critério é estabelecida na variável “X” na utilização de dois
instrumentos. No primeiro é aplicado provas escritas e o segundo por meio da
observação das aulas. Na variável “Y” é aplicado um instrumento pelo método da
observação e que será confrontado com elementos do instrumento qualitativo.

3.5 Triangulação
Sampieri apresenta que “o conceito de triangulação se estendeu, mas além da
comparação dos métodos e dados quantitativos e qualitativos, classificando assim a
triangulação de: i) dados; ii) métodos, iii) investigadores, iv) teorias e v) ciências e/o
disciplinas” (p 790, 2006). Na triangulação do método é utilizado o desenho do
enfoque principal o predominante, é uma investigação quali-quanti com o enfoque
principal qualitativo.
A validação qualitativa será por meio da identificação das categorias da ERP
para assimilar os conceitos de função afim. Uso de estudos descritivos, buscando
estabelecer relação causal pela qual se espera que ERP, promova condições que
levem aos aspectos qualitativos da assimilação do conceito de função, diferenciadas
das relações normais do ensino, para definir o domínio para o qual as descobertas do
estudo podem ser generalizadas.
Já a Validação Quantitativa por meio da demonstração de que as operações
deste estudo, utiliza procedimentos para coleta de dados que podem ser aplicadas
em outros grupos, porém não se preveem os mesmos resultados.
4- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este capítulo apresenta e discute os resultados das fases da pesquisa. Para
tanto, foram considerados como dados os registros dos alunos no desenvolvimento
das atividades propostas, as filmagens, relatórios elaborados pela professora
pesquisadora após cada aula e as provas de lápis e papel. Desse modo, à medida
que ia ocorrendo o processo, buscaram-se meios para melhorar e compreender
alguns dados, organizando, corrigindo as falhas para que assim possamos avançar
no intuito de que o aluno aprenda de forma significativa.
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Os dados foram analisados de forma qualitativa e quantitativa, referentes ao
desempenho dos estudantes nas três fases de coleta de dados para avaliação,
subdividas em: teste diagnóstico, avaliação formativa e pós-teste.

4.1 Avaliação de Desempenho na Fase Diagnóstica
Foram analisados os conhecimentos prévios de 14 alunos do 9º ano em relação
às ações e operações da Estratégia de Resolução de Problemas como metodologia
de ensino, com o intuito de verificar se os alunos possuem subsunçores que possam
interagir com o conteúdo de Função afim, e averiguar o desempenho e a habilidade
dos mesmos para resolver problemas. Eles responderam ao pré-teste que contou com
três problemas, denominados P-01, P-02, P-03.
As aplicações quanto à metodologia da ERP nos problemas do teste
diagnóstico foram analisadas segundo a execução das ações e das características
das operações realizadas. As ações desenvolvidas foram analisadas de forma
qualitativa e quantitativa, descritas das respostas dos alunos mediante as ações da
ERP.

Problema (P-01): Márcia ligou seu computador à rede internacional de
computadores, internet. Para fazer uso dessa rede, ela paga uma mensalidade fixa
de R$ 30,00 mais 15 centavos por cada minuto de uso. Quanto gastará Márcia se,
durante o mês, utilizar a internet por 10h? O valor a ser pago por Márcia no final
do mês depende de quê?

Os parâmetros descritores do P-01 empregados nas ações para este problema
desempenham o objetivo: “O aluno deverá demonstrar ter compreendido o problema,
convertendo as unidades de medida de tempo, observar a transformação de 15
centavos em R$ 0,15 e interpretar que o valor a ser pago depende do tempo de uso e
mesmo não utilizando, paga uma taxa fixa. Reporta-se a descrever o entendimento
de noções de função.
Serão observados os aspectos fundamentais sobre a aplicação dos conceitos
matemáticos necessários para a introdução do conteúdo de funções, conforme os
parâmetros descritos no quadro 14.
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Quadro 14 - Parâmetros do Problema 01.
Categoria
Compreender o
problema
Construir o
modelo
matemático
Solucionar o
modelo
Interpretar a
solução

Operações e Parâmetros para Análise do Problema 1
Ler e extrair os elementos desconhecidos: a) determinar que 15
centavos igual a R$ 0,15 b) Observar que deve converter 10h em
minutos e c) Observar que R$ 30,00 é uma taxa fixa.
Determinar e nominar as variáveis e incógnitas: y= 30 + 0,15x, sendo
que “x” é equivalente ao tempo de uso e “y” o valor a ser pago.
Solucionar o modelo: converter 10h em minutos = 600min e substituir
no modelo y= 30 + 0,15 . 600 = 120.
Resposta ao objetivo do problema: O valor a ser pago por 10h de uso
é de R$ 120,00. O valor a ser pago depende do tempo de uso, e
mesmo sem ser utilizado há uma taxa fixa de R$ 30,00.

Os resultados foram descritos na tabela de análise de desempenho, iniciando
pela coluna de categorias, onde se determina a sequência das ações, na coluna
análises do desempenho qualitativo encontra-se a descrição das ações realizadas
pelo aluno, na sequência o desempenho quantitativo determinado pelo indicador
essencial da ação qualitativa.
Analisando os resultados, observou-se que todos os alunos construíram o
modelo por tentativa de ensaio e erro, desses, 10 alunos (A-01, A-04, A-05, A-06, A08, A-09, A-11, A-12, A-13 e A-14) apresentaram um desempenho ótimo,
respondendo corretamente a todas as ações do P-01. Eles converteram 10h em
minutos, interpretaram que 15 centavos é igual a R$ 0,15 e realizaram as operações
corretamente. Observou-se também que os mesmos dão resposta ao problema,
interpretando que o valor encontrado equivale às horas que Márcia utilizou mais uma
taxa fixa, atingindo assim o objetivo do problema. Sendo assim, apresentamos tabela6 apenas com o resultado da análise quantitativa do problema 1 (P-01).
Tabela 6- Análise quantitativa do problema 1.
ALUNO
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08

PROBLEMA- 01
1ª A
2ª A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
1
5
5

3ª A
5
3
3
5
5
5
1
5

4ª A
5
5
5
5
5
5
1
5
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A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
MA

5
4
5
5
5
5
4,7

5
4
5
5
5
5
4,6

5
3
5
5
5
5
4,2

5
5
5
5
5
5
4,7

Dentre o desempenho dos alunos analisados, demonstra-se na tabela 7, a análise do
A-07 no problema 1.
Tabela 07: Análise de Desempenho do Aluno (A-01) no Problema (P-01)
Categoria
Compreender
o problema
Construir o
modelo
matemático
Solucionar o
modelo
matemático
Interpretar a
solução

Desempenho Qualitativo

Desempenho
Quantitativo
O aluno compreende o problema, determina que 15
5
centavos é igual a R$ 0,15, converte 10h em minutos e
observa que R$ 30,00 é uma taxa fixa.
O aluno constrói o modelo por ensaio e erro, multiplicando
5
0,15 . 600, depois soma com 30.
O aluno soluciona corretamente, convertendo 10h em min
= 600min e resolvendo a operação citada acima.

5

O aluno interpreta a solução, dando resposta ao problema,
interpretando que R$ 120,00 é o que Márcia iria pagar por
10h de uso e analisando que o valor a ser pago depende do
tempo de uso mais uma taxa fixa de R$ 30,00.

5

O aluno A-02 comete alguns erros na 3ª ação (solucionar o modelo), observouse que o estudante tinha dúvidas na operação com números decimais, o
deslocamento da vírgula. Em seguida na tabela 8, apresenta-se um pequeno recorte
da análise da 3ª ação do aluno A-02.
Tabela 08: Análise de Desempenho do aluno (A-02) no Problema (P-01)
Categoria

Desempenho Qualitativo

Solucionar o
modelo
matemático

O aluno comete pequenos erros na solução, na operação
com números decimais.

600 . 0,15 = 90, o aluno não desloca a vírgula
corretamente, o que levou o aluno a interpretar 900
centavos como R$ 9,00

Desempenho
Quantitativo
3
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O A-03 comete um pequeno erro. Ele soluciona o modelo, convertendo 10h
em min = 600min, multiplica por 15 encontrando 9000 centavos, porém ele interpreta
que 9000 centavos é igual a R$ 9,00 reais, não chegando ao resultado correto.
O A-07 teve um desempenho insuficiente no problema 1, ele não compreende
o problema, faz as transformações das unidades de medida de tempo de forma
incorreta, logo ele não consegue construir o modelo matemático corretamente e
consequentemente não soluciona corretamente. Segue na tabela 9, a análise o aluno
A-07.
Tabela 09: Análise de Desempenho do aluno (A-07) no Problema (P-01)
Categoria

Desempenho Qualitativo

Compreender
o problema

O aluno compreende parcialmente o problema, determina
que 15 centavos igual a R$ 0,15, porém converte 10h em
599 minutos e não observa que R$ 30,00 é uma taxa fixa.

Construir o
modelo
matemático

O aluno não constrói o modelo matemático corretamente,
ele multiplica 15 . 599.

Solucionar o
modelo
matemático

O aluno não soluciona o modelo corretamente.

Interpretar a
solução

O aluno não respondeu

Desempenho
Quantitativo

2

1

1

1

De acordo com a análise dos resultado do P-01, como já foi mencionado, os
alunos construíram o modelo matemático por ensaio e erro, alguns alunos sentiram
dificuldade na conversão da unidade de medida de tempo, operações com números
decimais, transformar 15 centavos na linguagem matemática R$ 0,15, sendo
necessário realizar um trabalho com estes alunos para que os mesmos possam
avançar e sanar suas dificuldades em grandezas e medidas.
Segundo os PCN’s, na vida em sociedade, as grandezas e as medidas estão
presentes em quase todas as atividades realizadas. Desse modo, desempenham
papel importante no currículo, pois mostram claramente ao aluno a utilidade do
conhecimento matemático no cotidiano (1998, p.52).
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Problema P-02: Em um terreno retângular de comprimento 50m, a área é dada
em função da largura. Nessas condições:
a) Qual a expressão que relaciona essas grandezas?
b) Qual será a área do terreno, se a largura for 16 m?
c) Se o terreno tiver 1800 m² de área, qual será sua largura?

As ações empregados para este problema serão compreender o problema,
construir o modelo matemático e solucionar o modelo, desempenham o objetivo:
Observar que a área do terreno é dada em função de sua largura, no item a) o aluno
irá construir o modelo. No item b) solucionar o modelo, e no item c) O aluno fará toda
uma reestruturação de compreender que ele tem outros dados, criar um novo modelo
e solucionar. O quadro 15 traz informações dos parâmetros e descritores do P-02.

Quadro 15 - Parâmetros do Problema 2
Categoria
Compreender o
Problema
Construir o
modelo
matemático

Operações e Parâmetros para Análise do Problema 2
Ler e extrair os elementos desconhecidos: Observar que a área do
terreno é dada em função de sua largura, pois o comprimento já foi dado
no problema. No item c) O aluno irá reformular o problema observando
que as informações são diferentes, pois tem-se o valor da área.
Determinar e nominar as variáveis e incógnitas. Item a) A = 50.l
c) 1800 = 50.l

Solucionar o modelo: b) A = 50.16, A = 800 m²
Solucionar o
a) 1800 = 50.l
modelo
l = 1800/50 l= 36 m

Analisando o P-02, onde o resultado foi satisfatório, todos os alunos
apresentaram um ótimo desempenho, resolvendo corretamente todas as ações. Três
alunos construíram o modelo por ensaio e erro, porém resolveram corretamente,
chegando ao resultado esperado, dando resposta ao problema, a tabela 10,
demonstra o resultado quantitativo do problema P-02.
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Tabela 10- Análise quantitativa do P-02

ALUNO
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
MA

1ª
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

PROBLEMA- 02
A
2ª A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3ª A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Observa-se que os alunos realizaram todas as ações obtendo um excelente
desempenho, alcançando o valor máximo. Na tabela 11 segue o desempenho do A02
Tabela 11: Análise de Desempenho do aluno (A-02) no Problema (P-02)
Categoria

Desempenho Qualitativo

Compreender
o problema

O aluno compreende o problema observando que a área
do terreno é dada em função de sua largura, pois o
comprimento já foi dado no problema. No item c) observa
que as informações são diferentes, pois tem-se o valor da
área.
O aluno constrói o modelo matemático corretamente.
Item a)

Construir o
modelo
matemático

Solucionar o
modelo
matemático

Item c)
O aluno soluciona o modelo corretamente

Desempenho
Quantitativo
5

5

5

b)

c)

O aluno A-02, compreendeu todas as informações do problema, construiu o
modelo matemático utilizando as incógnitas, observando que a largura do terreno está
em função do seu cumprimento, solucionou o modelo corretamente, deu resposta ao
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problema e no item c) o aluno fez toda a reestruturação do problema, construiu o novo
modelo e solucionou corretamente.

Problema 03: Em um reservatório, havia 300 litros de água, quando foi aberta uma
torneira no qual derramava 25 litros de água por minuto, esvaziando o reservatório.
Quantos litros de água haverá no reservatório 5 minutos depois da torneira ter sido
aberta? Em quanto tempo o reservatório estará vazio?

As ações empregadas para este problema são compreender o problema,
construir o modelo matemático e solucionar o modelo, onde o aluno deve observar
que quando a torneira é aberta o volume de água estará diminuindo. As características
deste problema estão descritas no quadro 16.

Quadro 16 - Parâmetros do Problema 3
Categoria

Operações e Parâmetros para Análise do Problema 3

Compreender o
problema

Ler e extrair os elementos desconhecidos: Ler o problema, compreender
que o reservatório estará esvaziando 25 l por min, logo ele terá que
subtrair o resultado.

Construir o
modelo
matemático

Determinar e nominar as variáveis e incógnitas: na primeira pergunta: y
= 300 – 25x, e ele terá que reestruturar e criar outra expressão para a
segunda pergunta: 25x = 300, logo y = 0

Solucionar o
modelo

Solucionar o modelo: 300 – 25. 5 = 175 litros, x = 300/25; x = 12min

No P-03, os alunos (A-06, A-08, A-09, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14), tiveram
um ótimo desempenho, respondendo todas as ações corretamente. Os A-02, A-04, A03, A-05 e A-07, não responderam a segunda pergunta feita no P-03, pois não
conseguiram reformular a segunda pergunta do problema, buscando descobrir em
quanto tempo o reservatório estaria vazio.
A tabela 12 demonstra o desempenho dos alunos no teste diagnóstico,
classificados por uma escala média de [1-5], com base nas ações essenciais
destacadas dos problemas solucionados.
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Tabela 12 – Média por Ações realizadas nos três problemas do teste diagnóstico
ALUNO
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
MA

1ª A
5
5
5
5
5
5
2
5
5
4
5
5
5
5
4,7

PROBLEMA- 01
2ª A
3ª A
4ª A
5
5
5
5
3
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
5
5
5
5
5
5
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,6
4,2
4,7

PROBLEMA- 02
1ª A
2ª A
3ª A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1ª A
5
5
5
5
3
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4,7

PROBLEMA- 03
2ª A
3ª A
5
5
5
5
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,4

4ª A
5
1
1
3
3
5
3
5
5
5
5
5
5
5
4

A tabela 12 demonstra um resultado bem satisfatório nas ações da estratégia
de resolução de problemas, no entanto, o aluno A-07 apresentou uma dificuldade na
compreensão do contexto do P-01, pelo fato de não haver compreendido, o estudante
não conseguiu chegar à solução.
Pode-se destacar que compreender o objetivo do problema está diretamente
relacionado com a elaboração do modelo matemático e consequentemente o modelo
matemático identificado, pode solucionar corretamente o problema, porém alguns
alunos cometem erros na solução na hora de realizar as quatro operações. Mas,
observou-se ainda que apesar de cometerem pequenos erros, apenas cinco alunos
não conseguiram interpretar a solução.
Através dos resultados da avaliação diagnóstica, identificou-se que alunos
alcançaram índice satisfatório nas habilidades para resolver problemas relacionados
a noções básicas de função, porém observou-se que os alunos resolveram os
problemas sem saber que se tratava de noções de função, logo se conclui que eles
possuem conhecimentos prévios para a introdução do conceito de função, pois os
mesmos resolveram os problemas e obtiveram bons resultados.
Outra observação importante é que se destaca a habilidade da execução das
ações, quando os modelos apresentam-se elaborados, ou seja, deduz-se que os
alunos realizarão os cálculos corretamente, mas estão cometendo pequenos erros de
cálculo que precisam ser corrigidos.
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Nesta perspectiva, alguns alunos demonstraram dificuldades para elaborar os
modelos matemáticos, pois os mesmos não possuíam o hábito de resolver problemas
por não ser trabalhado em sala de aula e nas séries anteriores.
Após a avaliação diagnóstica, a professora corrigiu os problemas no quadro
branco, levantando questionamentos para haver um momento de interação e reflexão
com o intuito de observar o desempenho dos alunos no acompanhamento da
resolução dos problemas e sanar as dúvidas em relação às questões.
As observações e identificação das dificuldades demonstradas pelos alunos
foram observadas através da aula realizada pela professora e pesquisadora,
contemplando a retroalimentação da avaliação diagnóstica que se iniciou com a
resolução da mesma, destacando os pontos onde os alunos expuseram suas dúvidas
e também responderam aos questionamentos deste momento analisado, os quais
foram transcritos para o quadro 16 em forma de diálogo.

Quadro 17 – Aula Expositiva (Correção)
Professora: O que vocês acharam da atividade?

Aula (01)

Comentários dos alunos sobre o seu próprio desempenho na resolução do
Objetivo:

corrigir

a

pré-teste:

avaliação diagnóstica

A-01: Legal, nos levou a pensar mais.

visando identificar as

A-09: Mais ou menos, porque não estamos acostumados com atividades

dificuldades

assim.

dos

A-03: Pois é professora, coloca qualquer conta aí no quadro que

alunos.

resolvemos, agora quando vêm problemas parece que fica mais difícil,
nossos professores anteriormente trabalhavam muito pouco assim.
A-07: Às vezes pensamos em respostas mirabolantes, e por falta de
interpretação não conseguimos resolver.

Professora: Alguém pode compartilhar conosco como resolveu o problema
Perguntas

sobre

problema (P-01).

o

1, antes que eu inicie a correção?
A-01: Professora eu transformei 10h em minutos, que deu 600min, depois
multipliquei por 0,15 e somei com 30 que é um valor fixo, e minha resposta
deu R$ 120,00.

Professora: Alguém fez de outra forma?
A-03: Eu fiz diferente, transformei 10h em minutos, que deu 600min, e
multipliquei por 15 que deu 9.000 centavos.
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A-01: Não, você tinha que multiplicar por 0,15 que encontraria 90 reais.
A-03: Mas dá no mesmo, né professora? Porém encontrei 9.000 centavos.
Professora: E quanto é 9000 centavos?
A-03: É R$ 9,00 reais, aí somei com 30, e minha resposta foi R$ 39,00.
Professora: Quantos centavos tem um real?
A-03: Dá 100 centavos professora.
Professora: Muito bem, então quanto é 9.000 centavos?
A-03: Ah, agora entendi, fiz o cálculo errado, é que tinha feito de cabeça,
na verdade confundi, foi mal professora, realmente dá R$ 90,00.

Professora: E se Márcia não utilizar a internet ela irá pagar algum valor?
A-07: acho que não, ela só pagará o tempo que usar.
A-09: Paga sim, pois no problema está dizendo, que a mensalidade é fixa
de R$30,00, mesmo não usando ela pagará trinta reais.

Professora: No problema 02, se a área é dada em função da largura, como
calcula a área nessas condições?
Perguntas

sobre

o
A-02: Como a área de um retângulo é igual ao comprimento vezes largura,

problema (P-02).

e no problema já temos o comprimento, então a área vai ser A=50.x

Professora: No problema 3, o que acontece com o reservatório após abrir
a torneira?
Perguntas

sobre

o

problema (P-03).

A-10: Ele começa a esvaziar.
A-09: Então teremos que multiplicar 25 por 5, e subtrair o resultado de 300.

Legenda:

A-02: Professora eu tinha entendido errado a segunda pergunta, eu entendi

A-01 – aluno 01,

que era para calcular quantos minutos estaria vazio após os 5 min.

P-01, problema 1, assim
sucessivamente;

Professora: Analisando os problemas o que vocês observaram?

A-13: Que há sempre uma relação de dependência.
A-09: Uma coisa está em função da outra, por exemplo, o preço da conta
de telefone depende do tempo de uso, mais uma taxa fixa.

Os alunos foram bem participativos na correção da atividade expondo suas
dificuldades e modo como chegaram ao resultado. A professora solucionou as
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questões utilizando as ações da ERP, onde observou com mais detalhes as
dificuldades dos alunos, sanando-as e dando ênfase na elaboração dos modelos
matemáticos.

4.2 Análise da Estratégia da Resolução de Problemas- Fase Formativa
Após o resultado do diagnóstico, foi elaborada uma sequência didática que
contemplou como metodologia de ensino a ERP em Função Afim, e foi dividida em
etapas em concordância com a Teoria da Aprendizagem Significativa, levando em
consideração o objetivo de desenvolver nos alunos a capacidade de ler e interpretar
as informações do problema, compreender os dados que serão apresentados e
apropriar-se do conceito de função e suas propriedades essenciais.
Inicialmente a professora escreveu no quadro a palavra Função, e pediu para
que os alunos escrevessem palavras que expressassem a noção que eles têm de
função. O resultado da análise da ideia de função não foi satisfatório, apenas os
alunos A-05 e A-13 escreveram uma parte do conceito de função dizendo que “é uma
relação entre duas grandezas e possui uma lei”, os outros 12 alunos escreveram
palavras como “função é: trabalhar, obrigação, tarefas de casa, cálculo”, onde muitos
associam função a obrigações e cálculos matemáticos. Observa-se assim que não
possuem conhecimento do conceito de função, pelo fato de ser este o primeiro contato
com o conteúdo. As figuras 10 e 11 mostram o resultado das palavras expressas pelos
alunos A-08 e A-13 sobre o conceito de função.

Figura 9- expressão
do aluno A-08

Figura 10- expressão
do aluno A-13
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Na primeira etapa, aquisição do significado, a professora apresentou o vídeo
“A Noção de Função”, de modo que a partir da aquisição do significado do conceito
de função, o aluno possa ampliar os conhecimentos adquiridos, criando oportunidades
para a aplicação desse conhecimento. Após o vídeo foi feito um diálogo com os alunos
com o intuito de averiguar o que tinham observado. No quadro 18 segue uma síntese
da introdução das ideias iniciais após os alunos assistirem ao vídeo.
Quadro 18 – Diálogo
Aula (2)
Assunto:

Noção

função

de

P: O que vocês entenderam sobre função?
A-03: é uma parte da matemática muito importante, que está presente em
nosso dia-a-dia.

Legenda:

A-09: Percebemos que sempre tem uma relação entre duas grandezas.

P: professora

P: Que relação é essa?

A: aluno

A-05: é tipo a conta de luz que pagamos depende do que eu vou consumir
mais uma taxa fixa, Ah! Então aquela atividade dos três problemas que
resolvemos na aula passada era função.
P: Sim, alguém mais quer contribuir?
A-13: Professora é uma relação, e tem domínio, contra domínio e imagem,
e tem um termo dependente e um independente.

Esta etapa foi desenvolvida através de aulas expositivas, atividades em grupos
e individuais, na qual a nova informação (conceito de Função e suas propriedades
essenciais) foi transmitida aos alunos, assim como os mesmos receberam orientações
baseadas na ERP, para ler o problema, extrair os elementos desconhecidos, estudálos e compreendê-los como, por exemplo, uma frase ou palavra que não se conhece
o significado, e determinar os objetivos do problema.
Durante o processo da primeira etapa, observou-se a dificuldade dos alunos
em apropriar-se do conceito de função, pois só conceituavam função como uma
relação entre duas grandezas. Sendo assim, a construção do conceito foi trabalhada
em suas especificidades e detalhes para que assim os alunos possam assimilar.
Durante a etapa de aquisição do significado, foram realizadas diversas
atividades e exercícios a fim de avaliar se o aluno apropriou-se do conceito de função
e suas propriedades essenciais. Apresenta-se uma das atividades aplicada em sala
de aula durante a etapa.
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A professora Rocicléa resolve fazer uma pesquisa com seus alunos, colocando no quadro três
paisagens: praia, fazenda e montanha. Em seguida, pediu para que cada um dos 30 alunos
escolhesse sua paisagem preferida. Seja A o conjunto formado pelos alunos e B o conjunto formado
pelas três paisagens, determine, em cada situação abaixo, se a relação f: A →B é uma função,
justifique sua resposta.

a) todos os alunos escolheram praia.
b) dez alunos escolheram praia, dez alunos escolheram montanha e dez alunos escolheram
fazenda.
c) todos os alunos escolheram sua paisagem preferida, com exceção de Joãozinho que disse não
gostar de nenhuma.
d) todos os alunos escolheram sua paisagem preferida, com exceção de Joãozinho que disse gostar
das três de maneira igual.

O objetivo desta atividade é analisar se os alunos se apropriaram do conceito
de função, fazendo uma relação entre os alunos e a escolha da paisagem, constróise o diagrama e a partir dele se identifica se é ou não uma função, justificando cada
item como na solução abaixo:

Solução
a) É função, pois cada aluno (elemento do domínio) escolheu uma única paisagem
(elemento do contradomínio).
b) É função pelo mesmo motivo do item a. Como o conjunto imagem possui os
mesmos elementos do conjunto contradomínio.
c) Como Joãozinho não escolheu paisagem, temos elemento do domínio sem
imagem, ou seja, não é função.
d) Como Joãozinho escolheu as três, temos elemento do domínio com mais de uma
imagem, ou seja, não é função.
Os alunos A-01, A-02, A-13 e A-10, responderam corretamente a questão,
representaram cada situação em forma de diagrama, fizeram as correspondências
corretamente e justificaram a resposta utilizando todas as propriedades essenciais do
conceito de função. Os alunos A-03, A-06, A-09, responderam a questão
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representando em forma de diagrama, cita-se como exemplo a resposta do aluno A09 na figura 12.
Figura 12- Resposta do A-09

A professora, ao observar, as resposta em forma de diagrama, sem a
justificativa, pediu que os alunos comentassem suas respostas para ter mais clareza
do entendimento dos alunos, pois os mesmos não especificaram se era função ou
não, sendo assim, relata-se aqui a resposta do aluno A-09 que comentou que “dividi
a letra a) de 10 em 10 porque não quis escrever 30 elementos do domínio para fazer
a correspondência, mas entendi que os 30 alunos escolheram praia, então é uma
função, na letra b) professora, também é uma função porque cada grupo de 10
escolheu uma paisagem, ou seja, cada elemento do domínio corresponde a um único
elemento da imagem, na letra c) não é função porque sobrou um elemento no domínio
e na letra d) não é função porque não pode partir três setas de um mesmo elemento”.
O aluno A-07 representou as respostas em forma de diagramas. Os itens a, b,
c e d, ele deixou em branco. O aluno A-04 respondeu os itens a, c, e d corretamente,
usando as propriedades essenciais do conceito, porém no item b, sua justificativa foi:
“é função porque estabelece uma relação entre dois conjuntos”.

O aluno A-05

respondeu os itens b, c e d corretamente, porém no item a, o aluno não consegue
interpretar a pergunta e responde que “não é função porque não pode partir duas
setas do mesmo elemento do conjunto domínio”.

Os alunos A-08 e A-11,

responderam apenas o item b, e suas respostas estavam corretas. Conclui-se que os
alunos quando conseguiram construir o diagrama corretamente, identificaram se é ou
não função utilizando suas propriedades essenciais.
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Na retenção inicial, são introduzidas as ideias particulares, neste momento
foram apresentadas aos alunos situações problema, nas quais se observa que em
cada situação a grandeza y varia em função de x. Nesta etapa, os alunos estudaram
função afim (linear, constante e identidade) suas características, conceitos e gráficos.
Em uma das situações desta etapa, a professora fez uma ficha que contém
todas as funções representadas pelos alunos nas atividades. Os alunos formaram
duplas e analisaram as diferenças entre as representações. Observaram a forma geral
de uma função afim (y = ax + b), percebendo que nem sempre a e b são diferentes de
zero, pois há as funções constante, linear e identidade.
Cada dupla criou uma tabela de duas colunas com alguns valores para x e os
respectivos valores para y. Em seguida, usando papel quadriculado, as duplas
transferiram os dados da tabela para um plano cartesiano, construindo, assim, o
gráfico de cada função.
Analisando os resultados, constatou-se o bom desempenho dos alunos A-01,
A-02, A-03, A-06, A-08, A-09, A-12, A-13, onde os mesmos construíram no plano
cartesiano o gráfico de uma função polinomial do 1º grau, reconhecendo-o com x ∈ ℝ,
é sempre uma reta. Determinaram o zero de uma função como o valor para x, que
anula a função. Nesta etapa, eles se apropriaram dos conceitos, resolveram
problemas, analisando o gráfico, identificando que a função dada por y = ax+ b (a ≠ 0)
é crescente quando a > 0 e decrescente quando a < 0, identificaram os diferentes
tipos de função afim, linear, constante, identidade e seus gráficos. A figura 13
representa o gráfico construído pelo A-01.

Figura 12: Gráfico construído pelo A-01
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Os alunos A-04, A-07, A-10 e A-11 escrevem a função, constroem a tabela para
construção do gráfico, porém não fazem as análises e interpretações dos gráficos para
identificar uma função a partir do gráfico e marcar os pontos em que a reta intercepta
os eixos x e y. Segue o exemplo do gráfico construído pelo aluno A-04.
Figura 14- gráfico do A-04

Na retenção posterior, foram desenvolvidas atividades por meio de problemas
das ideias particulares. Os alunos já são capazes de compreender mais as abstrações
e fazer generalizações. Verificou-se que os alunos estão executando as ações
previamente orientadas e que resolvem o problema de forma independente.
Nesta análise, procuramos perceber como o estudante soluciona o problema,
se organizam os procedimentos, se utilizou a ERP, compreendeu o problema e
assimilou os conceitos de função. A seguir, apresenta-se o problema P-04
desenvolvido nesta etapa.

4) Uma fábrica de canetas tem um custo diário de produção de R$120,00, mais R$0,40 por caneta.
Cada caneta é vendida por R$1,20. Determine:
a) a lei de associação da quantidade x de canetas e do custo diário de produção C(x) dessas x
canetas.
b) o custo diário de produção de 80 canetas.
c) a lei de associação do lucro diário L(x).
d) o lucro da empresa com a venda de 200 canetas.
e) Em que momento a empresa começa a ter prejuízo? Justifique.
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O P-04 tem por objetivo verificar o desempenho dos alunos na aplicação dos
conceitos aprendidos, verificando as variáveis dependentes e independentes, se o
aluno escreve corretamente a lei de formação de uma função, interpretando o custo,
lucro e prejuízo da fábrica. No item e), o aluno tem que reformular, construindo outro
modelo para chegar à solução, observando que basta ele encontrar o zero da função.
No quadro 19, encontra-se a descrição das características do P-04.

Quadro 19 - Parâmetros do Problema 4
Categoria

Operações e Parâmetros para Análise do Problema 4

Compreender o
problema

Ler e extrair os elementos desconhecidos, compreender quem são as
variáveis dependentes e independentes, encontrar a lei de formação
de cada situação.

Construir o
modelo
matemático

a) C(x) = 120 + 0, 40x.
c) L(x) = 1, 20x - (120 + 0, 40x) = 0, 80x - 120.
e) x= 120/0.80
b) C(80) = 120 + 0, 40. 80 = 120 + 12 = R$152, 00.

Solucionar o
modelo

d) L(200) = 0, 80. 200 - 120 = 160 - 120 = R$40, 00.
e) x= 120/0.80 = 150

Interpretar a
solução

A empresa terá prejuízo se vender uma quantidade x ≤ 150, onde
significa que este é o zero da função.

A tabela 13, mostra a análise dos resultados quantitativos do desempenho dos alunos
quanto as ações do problema 4.
Tabela 13- Análise quantitativa do problema P-04
ALUNO

1ª A

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12

5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

PROBLEMA- 04
2ª A
3ª A
5
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5

5
5
4
3
3
4
3
5
5
4
3
5

4ª A
5
5
2
2
1
3
1
5
5
1
3
5
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A-13
A-14
MA=

5
5
4,8

5
4
4,1

5
3
4

5
3
3,2

No P-04, analisou-se que os alunos A-01, A-02, A-08, A-09, A-12 e A-13,
conforme o detalhamento das ações, desenvolveram as ações do problema (P-04)
totalmente consciente, extraíram todos os elementos relativos, fazendo as descrições
de aplicação ao modelo. Responderam o objetivo problema de forma descritiva,
fazendo demonstração algébrica e interpretando a ação. Compreenderam os
problemas, aplicaram e assimilaram o conceito de função durante todo processo. Na
tabela 14, segue a análise do aluno A-02.
Tabela 14- Análise de Desempenho do Aluno (A-02) no Problema (P-04)
Categoria

Desempenho Qualitativo

Compreender
o problema

O aluno compreende o problema, determina as variáveis
dependentes e independentes, tem noção de custo, lucro e
prejuízo.
O aluno constrói o modelo matemático corretamente.

Construir o
modelo
matemático

Desempenho
Quantitativo
5

5

a) C(x) = 120 + 0, 40x.
c) L(x) = 0, 80x - 120.

Solucionar o
modelo
matemático
Interpretar a
solução

e) x= 120/0.80
O aluno soluciona corretamente os modelos, dá resposta ao
problema, chegando ao resultado esperado.
O aluno interpreta a solução, dando resposta a cada situação, b)
o custo diário da produção de canetas é R$ 152,00 o lucro pela
venda de 200 canetas é R$ 40,00. O aluno justifica que a
empresa terá prejuízo se vender uma quantidade menor ou igual
a 150 canetas, pois é o zero da função.

5

5

Os alunos A-04, A-05 e A-07 compreenderam o problema, representaram
corretamente o modelo dos itens b) e d), porém cometeram erros de cálculo na
solução ao multiplicar os números decimais e jogo de sinais, porém esses e os alunos
A-03, A-06, A-10 e A-14 não construíram o modelo do item e) por não terem
compreendido e reformulado a questão onde a empresa teria prejuízo se vendesse
uma quantidade inferior ou igual a 150 canetas. A tabela a seguir mostra a análise do
desempenho do aluno A-07.
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Tabela 15: Análise de Desempenho do Aluno (A-07) no Problema (P-04)
Categoria

Desempenho Qualitativo

Compreender
o problema

O aluno compreende o problema, determina as variáveis
dependentes e independentes, tem noção de custo, lucro.

Construir o
modelo
matemático

O aluno constrói o modelo matemático corretamente apenas do

Desempenho
Quantitativo
5
4

item a) e c), a letra e) ele deixa em branco.
a) y = 120 + 0, 40x.
c) y = 0, 80x - 120.

Solucionar o
modelo
matemático

Interpretar a
solução

O aluno soluciona corretamente o modelo do item b), no item d)
não consegue chegar à solução, pois comete pequenos erros
de cálculo.

3

O aluno não consegue reformular e interpretar a solução do
problema no item e).

1

O problema apresentado a seguir, é um pouco mais complexo, pois nesta fase
da pesquisa é importante verificar se aluno aplica o conhecimento adquirido em
diversas situações. O P-05 tem como objetivo verificar se o aluno faz a análise do
gráfico, observando que no ponto dado os dois reservatórios estarão com o mesmo
volume, logo terão que igualar as funções, averiguar se o aluno identifica qual é a
função crescente e decrescente e se ele utiliza os conceitos e linguagem matemática
para justificar sua resposta.

Problema 5. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o
reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico, estão
representados, no eixo y, os volumes, em litros, da água contida em cada um dos reservatórios, em
função do tempo, em horas, representado no eixo x. Determine o tempo x0, em horas, indicado no
gráfico. Identifique qual é função crescente e decrescente e justifique.
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Quadro 20 - Parâmetros do Problema 5
Categoria

Operações e Parâmetros para Análise do Problema 5

Compreender o
problema

Compreender que no reservatório A, é uma função decrescente e no B
uma função crescente. Interpretar o gráfico, observar que em x0 é o
momento que os dois reservatórios estão com o mesmo volume.

Construir o modelo
matemático

VA(x0) = VB(x0)
- 10x0 + 720 = 12x0 + 60z

Solucionar o modelo

-10x0 + 720 = 12x0 + 60
22x0 = 660
x0 = 30 horas.

Interpretar a solução

Observar que em 30h é o momento em que os dois reservatórios estão
com o mesmo volume. Justificar que no reservatório A como perde água
então a < 0, logo é uma função decrescente, no B como ganha então a >
0, sendo uma função crescente.

Ao analisar os resultados, observou-se que os alunos A-01, A-02, A-08, A-09,
A-12, A-13 tiveram um desempenho ótimo, alcançando todos os objetivos do
problema, transferindo todo conhecimento adquirido, analisando que em um
determinado tempo os reservatórios teriam o mesmo volume de água, igualando as
funções, apropriando-se adequadamente da linguagem matemática para justificar
suas respostas. Na tabela 16, encontra-se o resultado da análise do A-12.
Tabela 16- Análise de Desempenho do Aluno (A-12) no Problema (P-05)
Categoria

Desempenho Qualitativo

Compreender
o problema

O aluno compreende o problema, identificando que no
reservatório A há uma perda de água, logo ax é <0, e no
reservatório B ele ganha, logo ax > 0. Compreende também que
no tempo x0 eles têm o mesmo volume.
VA = VB
- 10x0 + 720 = 12x0 + 60

Construir o
modelo
matemático

Desempenho
Quantitativo
5

5

Solucionar o
modelo
matemático

O aluno soluciona o modelo corretamente, encontrando x0 = 30h

5

Interpretar a
solução

O aluno dá resposta ao problema, analisando que 30h é o
momento que os dois reservatórios estão com o mesmo volume.
O aluno justifica que no reservatório A como perde água então a
< 0, logo é uma função decrescente, no B como ganha então a >
0, sendo uma função decrescente.

5
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O aluno A-04 resolve o problema de forma intuitiva, por ensaio e erro, ele não
determina as variáveis. Calcula que 660/22 = 30, chegando ao resultado correto,
porém não soube explicar qual o significado daquela resposta. O aluno não identificou
se a função é crescente ou decrescente e por que. Observa-se aqui a dificuldade do
aluno na interpretação do gráfico, na apropriação dos conceitos e linguagem
matemática, não conseguindo compreender as informações do problema. A tabela a
seguir nos traz informações do desempenho quantitativo das ações dos estudantes
no problema 5.
Tabela17 – Análise quantitativa do problema P-05
1ª A
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4,6

PROBLEMA- 05
2ª A
3ª A
5
5
5
5
4
4
4
3
4
4
4
3
4
2
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
3
4
3
4,4
4

4ª A
5
5
3
1
3
1
3
4
3
5
3
3
2
2
3

Os alunos A-05, A-07, A-06, A-14 e A-03 responderam satisfatoriamente as 3
primeiras ações, porém não deram resposta ao problema, não justificaram as funções.
Sendo assim, observa-se que os alunos não se apropriam completamente da
linguagem matemática e dos conceitos estudados. A tabela 18 mostra a 4ª ação do
A-14.
Tabela 18- Análise de Desempenho do Aluno (A-14) no Problema (P-05)
Categoria
Interpretar a
solução

Desempenho Qualitativo
O aluno não dá resposta ao problema, apenas identifica a função
crescente porque a reta está subindo e decrescente porque a reta
está descendo.

Desempenho
Quantitativo
2
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Observou-se no P-05 que alguns alunos ainda sentem dificuldade na linguagem
matemática, como no exemplo da tabela 18, onde analisam que é crescente ou
decrescente pela posição da reta, mas não utilizam o conceito para fazer esta
identificação.
O objetivo do problema 6 é identificar se o aluno faz a análise gráfica,
observando que a temperatura na escala Fahrenheit é dada por uma função afim da
escala Celsius, determinando em que ponto elas têm o mesmo valor. Neste problema,
foram analisadas as ações de compreender o problema, construir o modelo
matemático e solucionar o modelo.

Problema 6- O grau Fahrenheit (símbolo: ºF) é uma escala de temperatura proposta por Daniel
Gabriel Fahrenheit em 1724. Nesta escala, o ponto de fusão da água (0ºC) é de 32ºF e o ponto de
ebulição da água (100ºC) é de 212ºF. Sabendo que a temperatura na escala Fahrenheit é dada por
uma função afim da escala Celsius, determine em qual temperatura na escala Celsius ambas
assinalam o mesmo valor numérico.

Quadro 21 - Parâmetros do Problema 6
Categoria

Operações e Parâmetros para Análise do Problema 6

Compreender o
problema

Compreender o problema fazendo a interpretação das escalas, nomear as
variáveis “f (x)” é o grau Fahrenheit associado ao grau Celsius “x”,
substituindo os valores.

Construir o
modelo
matemático

Solucionar o
modelo

Se “f (x)” é o grau Fahrenheit associado ao grau Celsius “x”, podemos
concluir que f (0) = 32 e f (100) = 212. Substituindo esses valores em f (x)
= ax + b teremos:
{

32 = a x. 0 + b
212 = a x. 100 + b

Resolvendo o sistema, obtemos b = 32 e a = 1, 8. Assim
f (x) = 1, 8x + 32. Se f (x) = x temos
f (x) = 1, 8x + 32
x = 1, 8x + 32
0, 8x = -32
x = -40° C.
Ou seja, -40° C = -40°F.
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O problema 6 tem um grau de complexidade maior. No P-06, analisou-se que
os alunos A-01, A-02, A-08, A-09, A-12 e A-13, conforme o detalhamento das ações,
desenvolveram a questão, transferiram o que aprenderam, realizando todas as ações
corretamente, respondendo aos objetivos do problema.
Os alunos A-03, A-04, A-05 e A-14 obtiveram um nível satisfatório. As primeiras
ações foram completas, construíram corretamente o modelo, mas não solucionaram
o problema corretamente, cometeram pequenos erros de cálculo nas substituições,
não conseguindo chegar à solução.
Os alunos A-07 e A-10 construíram o modelo matemático corretamente, e
somente resolveram o sistema, não substituíram a resposta do sistema na função
afim.
O A-06 desenvolveu parcialmente as ações, no entanto, a ação essencial
apresentou-se incompleta, as condições e o objetivo do problema não foram
compreendidos totalmente, logo, as demais ações também ficaram incompletas. As
compreensões do aluno não foram suficientes para observar a relação funcional que
se esperava. A tabela 19 obtém as informações da análise do aluno A-10 no P-06.
Tabela 19: Análise de Desempenho do Aluno (A-10) no Problema (P-06)
Categoria

Desempenho Qualitativo

Desempenho
Quantitativo

Compreender
o problema

O aluno compreende o problema fazendo a interpretação das
escalas, nomeando as variáveis e substituindo os valores.

5

O aluno constrói o modelo matemático corretamente.
f (0) = 32 e f (100) = 212. Substituindo esses valores em f (x) =
ax + b, escreve o sistema:

5

Construir o
modelo
matemático

{
Solucionar o
modelo
matemático

32 = a x. 0 + b
212 = a x. 100 + b,

O aluno soluciona o modelo corretamente, porém não substitui
os valores encontrados na função afim, deixando a resposta
incompleta.

3

A tabela 20 refere-se à análise descritiva das respostas dos estudantes aos três
problemas apresentados para o estudo quantitativo da avaliação formativa.
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Tabela 20- valores quantitativos da fase formativa
PROBLEMA- 04

PROBLEMA- 05

PROBLEMA- 06

ALUNO

1ª
A

2ª A

3ª A

4ª A

1ª A

2ª A

3ª A

4ª A

1ª A

2ª A

3ª A

A-01

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

A-02

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

A-03

4

4

4

2

5

4

4

3

5

5

2

A-04

4

4

3

2

4

4

3

1

5

5

2

A-05

5

4

3

1

5

4

4

3

5

5

3

A-06

5

4

4

3

4

4

3

1

5

2

1

A-07

5

4

3

1

4

4

2

3

5

3

2

A-08

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

A-09

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

A-10

5

4

4

1

5

5

5

5

5

3

2

A-11

5

4

3

3

5

4

4

3

5

3

3

A-12

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

A-13

5

5

5

5

4

4

3

2

5

5

5

A-14

5

4

3

3

4

4

3

2

5

5

3

MA=

4,8

4,1

4

3,2

4,6

4,4

4

3

5

4,3

3,4

Observa-se que os alunos A-01, A-02, A-08, A-09, A-12 e A-13 tiveram um
excelente desempenho durante todo o processo da fase formativa, apropriando-se e
assimilando o conceito de função, transferindo para diversas situações, utilizando a
linguagem matemática.
Os alunos A-03, A-10, A-14 obtiveram um avanço expressivo nas soluções dos
problemas, pois participaram de todas as aplicações das atividades desta fase, porém,
ainda comentem erros na solução dos modelos e interpretação.
Os alunos A-05, A-04 e A-07 apresentaram um desempenho razoável. Eles
compreendem o problema, constroem o modelo, mas ainda comentem erros, observase também a dificuldade ao apropriar-se do conceito de função e da linguagem
matemática, cabe ressaltar que nesta fase os problemas foram aumentando
gradativamente o nível de complexidade.
De modo geral, pode-se observar que os alunos demonstram um bom
desempenho na resolução de problemas, atendendo aos objetivos de aprendizagem,
sendo que 50% dos alunos demonstraram habilidades e competências no conteúdo
transmitido, o que se confirma durante as aulas, através da participação na linguagem
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verbal e escrita.

Observou-se também que 35% dos alunos apropriam-se do

conhecimento, mas cometem erros na solução. Essas dificuldades foram sanadas no
momento das correções, quando a professora enfatizava as diferenças e
semelhanças entre os exemplos, eliminando as contradições e conflitos, 15% alunos
tiveram dificuldades em assimilar o conteúdo e apropriar-se da linguagem matemática.
Estes alunos foram atendidos em outro dia e horário para que fosse reforçado o
conteúdo com o intuito de que os alunos apreendam e assimilem o que lhes foi
transmitido.
Chega-se à conclusão de que nesta fase da pesquisa, os alunos avançaram
gradativamente conforme as etapas foram sendo trabalhadas, onde se observa que a
maioria da turma teve um ótimo desempenho, identificando o que é ou não uma
função, apropriando-se de seu conceito e suas propriedades essenciais, esboçando
e fazendo interpretações de gráficos e transferindo o conteúdo de funções em
diversas situações.

4.3 Resultado da Avaliação Final (pós-teste)
O objetivo do pós-teste foi verificar o desenvolvimento do discente após a
sequência didática, ou seja, verificar a contribuição da Estratégia de Resolução de
Problemas em Função afim, promovendo a aprendizagem significativa. Tal
instrumento foi aplicado 45 dias após o fim da fase formativa, pois ao término da fase
formativa, os alunos tiveram recesso escolar, e por questões administrativas o pósteste foi aplicado 20 dias após o recesso.
Os problemas realizados pelos alunos no teste final do conteúdo de função
afim (provas de lápis e papel) foram analisados conforme a aplicação do conteúdo em
outras situações e averiguar se o aluno apropriou-se da definição conceitual de função
e suas propriedades essenciais, pois na fase do esquecimento, as ideias particulares
reduzem-se a uma ideia mais geral. O conceito de função se estabiliza e se
automatiza, o aluno é capaz de expressar a ideia mais geral do conceito de função.
O problema (P-07) foi elaborado a partir de uma situação que estava ocorrendo
na própria turma, onde duas alunas precisavam ir de táxi ao colégio duas vezes por
semana, em horário oposto. O objetivo do problema é nomear as variáveis
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dependentes e independentes, identificar as leis de formação e o tipo de função, fazer
uma análise do problema observando qual opção de táxi é mais econômica.

7) Ana e Camila moram na mesma rua e estudam na mesma escola, elas decidiram dividir as
despesas para ir de táxi ao CME no horário oposto duas vezes por semana, pois fazem parte do
clube de matemática, o motorista do táxi convencional cobra das duas juntas R$ 7, 50 a bandeirada,
mais R$ 0,40 por quilômetro rodado, a distância do ponto do táxi para o CME é de 12 km, o motorista
do táxi lotação cobra de cada uma R$ 6,50 para leva-las ao colégio.
a) Quanto elas pagariam para ir e votar de táxi convencional?
b) Quanto elas pagariam para ir e votar de táxi lotação?
c) Qual a opção mais econômica (ida e volta) para as duas no final do mês (supondo que o
mês tenha 4 semanas)? Que tipo de função há no problema?

Quadro 22 - Parâmetros do Problema 7
Categoria

Operações e Parâmetros para Análise do Problema 7

Compreender o
problema

Compreender o problema observando que para ir de táxi convencional,
elas irão pagar uma taxa fixa mais 0,40 por km e para ir de lotação, 6,50
por pessoa; verificar qual é mais econômico.

Construir o
modelo
matemático

y= 0,40x + 7,50
y= 6,50x

Solucionar o
modelo

a) y= 0,40. 12 + 7,50 = 12,30 x 2 = R$ 24,60 ida e volta as duas juntas,
ou seja, 12,30 cada uma para ir e voltar.
b) y= 6,50. 2 = 13,00 ida e volta cada uma

Interpretar a
solução

A opção mais econômica para as duas no final do mês é ir de taxi
convencional, pois elas pagariam no total 24,60 . 8 = 196,80 no fim do
mês, dividido por 2, ficaria 98.40 para cada. Temos uma função afim do
tipo y= ax + b, e uma linear y = ax.

Os alunos (A-01, A-02, A-04, A-08, A-09, A-12 e A-13) em relação ao problema
(P-07) demonstraram compreensão do objetivo do problema, pois a primeira ação está
totalmente correta, o que pode também ser observado na determinação das variáveis,
na construção do modelo matemático y= 0,40x + 7,50 e y= 6,50x. Chegaram à
resposta correta da questão calculando o total mensal e analisando que de táxi
convencional era a opção mais econômica.
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Tabela 21 – Análise do desempenho quantitativo do problema P-07

ALUNO
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
MA

PROBLEMA- 07
1ª A
2ª A
5
5
5
5
5
5
1
1
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4,3
4,3

3ª A
5
5
5
1
3
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3,8

4ª A
5
5
5
1
1
1
3
5
5
2
2
5
5
3
3,4

Os alunos demonstraram que executaram as ações de forma consciente na
aplicação dos conceitos, alcançando um ótimo desempenho na solução do problema.
A tabela 22 demostra a análise do aluno A-13.

Tabela 22: Análise de Desempenho do Aluno (A-13) no Problema (P-07)
Categoria

Desempenho Qualitativo

Desempenho
Quantitativo

Compreender
o problema

O aluno compreende o problema, observa que no taxi
convencional tem uma taxa fixa R$ 12,00 mais 0,40 por km, e
no lotação é 6,50 por pessoa,
O aluno constrói o modelo matemático corretamente

5

Construir o
modelo
matemático

5

y= 0,40x + 7,50 táxi convencional
y= 6,50x táxi lotação

Solucionar o
modelo
matemático

O aluno soluciona o modelo corretamente.
a) y= 0,40. 12 + 7,50 = 12,30 juntas elas pagariam 12,30 . 2 =
R$ 24,60 para ir e voltar, 12,30 cada uma.
b) y= 6,50. 2 = 13,00 cada uma para ir e voltar.
c) 12,30 . 8 = 98,40 para cada no táxi convencional.
13,00 . 8 = 104,00 para cada no táxi comum.

5

Interpretar a
solução

O aluno interpreta a solução corretamente, “é mais barato elas
irem de táxi convencional”. As funções que encontrei no
problema foi a função afim, y= 0,40x + 7,50 onde f(x) = ax + b, e
a linear y= 6,50x, f(x) = ax

5

118

Os alunos A-05, A-06, A-10, A-11 e A-14 desenvolveram a primeira ação
parcialmente correta, apesar de elaborarem o modelo corretamente, no entanto, no
momento da aplicação dos dados, não observaram durante a leitura que o problema
informa que é “ida e volta”, sendo assim não conseguiram chegar à resposta correta.
O aluno A-07 compreende o problema, constrói o modelo matemático corretamente,
porém esquece de fazer a divisão, não chegando a resposta final.
O aluno A-04 teve um desempenho regular, o mesmo resolveu as três
primeiras ações parcialmente corretas e a última incompleta. Determinou as
condições ao construir o modelo para solucionar. No entanto, definiu parcialmente os
objetivos para solução. Mas, construiu parcialmente correto os modelos matemáticos
para a solução do problema. Realizou parcialmente as análises, pois não analisou as
duas funções e as deixou sem resposta explicativa. Portanto, extraiu parcialmente os
elementos significativos do problema. Logo, a resposta dada apresentou-se
incompleta.
A tabela 23 demonstra a síntese qualitativa do desempenho das ações do
aluno A-05:
Tabela 23: Análise de Desempenho do Aluno (A-05) no Problema (P-07)
Categoria

Desempenho Qualitativo

Compreender
o problema

O aluno compreende parcialmente o problema, observa que no
taxi convencional tem uma taxa fixa mais 0,40 por km, e no
lotação é 6,50 por pessoa.
O aluno constrói o modelo matemático corretamente.

Construir o
modelo
matemático

Desempenho
Quantitativo
4

5

y= 0,40x + 7,50
y= 6,50x

Solucionar o
modelo
matemático

Chega à solução parcialmente correta, pois não observa que é
ida e volta, e dividiram por 2.
a) y= 0,40. 12 + 7,50 = 12,30
b) y= 6,50. 2 = 13,00
c) 12,30 . 8 =98,40/ 2 = 49,20 para cada no táxi convencional.
6,50 . 8 = 52,00 para cada no táxi comum

2

Interpretar a
solução

O aluno interpreta a solução corretamente, “é mais barato elas
irem de táxi convencional”. A função que encontrei no problema
foi a função afim, y= 0,40x + 7,50.

3

Neste problema, observa que a maioria dos alunos apresentou dificuldade na
compreensão do problema, não observaram o enunciado ao ler, não analisaram os
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dados corretamente, por isso acabaram cometendo erros ao reformular o problema
para encontrar a resposta da letra c.
O objetivo do problema 08 é fazer a análise do gráfico, escrever a função que
representa cada intervalo, construir uma tabela com valores para dois pontos,
construindo também o gráfico, descrevendo que tipo de função representa aquele
gráfico, justificando sua resposta.

8)

Preocupado com seu condicionamento físico, um atleta do time de basquete

do CME, pediu ao seu treinador que marcasse o tempo, em segundos, que ele
levava para percorrer determinado percurso, em metro. Os dados obtidos foram
representados no gráfico:

Determine a lei de formação da função nos intervalos. Esboce o gráfico de cada situação e
identifique que tipo de função.
a) 0 e 40s
b) 40 e 60s
c) 60 e 80s
O que ocorreu com o atleta entre os instantes 40s e 60s?
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Quadro 23 - Parâmetros do Problema 8
Categoria

Operações e Parâmetros para Análise do Problema 8

Compreender o
problema

Analisar e interpretar o gráfico, nomear as variáveis encontrando as
funções, construir o gráfico.
a)
b)
c)
d)

Construir o
modelo
matemático

Y = x + 20
Y= 60
Y= - x +120
Permaneceu parado. Zero da função

Solucionar o
modelo

Na solução deste problema, os alunos fizeram uma tabela, determinaram
3 pontos e construíram um gráfico que representasse a função,
identificando que tipo de função.

Interpretar a
solução

Na letra a) temos uma função afim onde a > 0, na letra b) temos uma
função constante, na letra c) uma função afim, onde a < 0, e na letra d) foi
o momento em que o atleta parou, zero da função.

Os alunos A-01, A-02, A-09, A-10, A-12 e A-13 demonstraram compreensão do
objetivo do problema, pois a primeira ação está totalmente correta, o que pode
também ser observado na construção dos modelos, na identificação da variável x em
relação à f(x). Encontraram as respostas corretas das questões, compondo uma
tabela para cada função, atribuindo valores para x em função de f(x) para encontrar
os pontos das coordenadas, posteriormente esboçaram os gráficos, identificando as
funções. A tabela 24, traz informações do desempenho quantitativo dos alunos no
problema P-04
Tabela 24 – análise do desempenho quantitativo do P-08.
1ª A
5
5
4
4
3
3
4
4
5
4
4
4
5
4
4,1

PROBLEMA- 08
2ª A
3ª A
5
5
5
4
4
3
4
4
3
2
3
3
4
3
4
3
5
5
4
3
4
4
4
4
5
5
4
3
4,1
3,6

4ª A
5
5
3
1
1
1
3
2
5
3
3
3
3
2
2,8

121

Os alunos demonstraram que executaram as ações de forma consciente na
aplicação dos conceitos, distinguindo as propriedades essenciais para alcançar os
resultados da solução do problema.
Os alunos A-03, A-07, A-08, A-10, A-11, e A-14 extraíram os elementos das
funções, determinaram parcialmente os objetivos das questões, calculando
corretamente duas funções, sendo que as outras duas na letra c) construíram a lei de
formação incorreta, onde escreveram y = -x + 20, outros escreveram y = -x + 40, e na
letra d) não interpretaram a questão corretamente, informando que o atleta reduziu
sua velocidade permanecendo constante. Determinaram as variáveis de todas as
funções dadas. Nomearam e construíram os modelos parcialmente corretos. Desse
modo, extraíram parcialmente os resultados do problema, por terem respondido
corretamente duas funções de quatro.
Tabela 25: Análise de Desempenho do Aluno (A-10) no Problema (P-08)
Categoria

Desempenho Qualitativo

Compreender
o problema

Analisa e interpreta o gráfico parcialmente correto, nomeia as
variáveis encontrando as funções parcialmente correto, constrói
o gráfico.
a) Y = x + 20
b) Y= 60
c) Y= - x + 20

Construir o
modelo
matemático
Solucionar o
modelo
matemático

Interpretar a
solução

Solucionou o modelo da letra a) e b) corretamente, porém não
conseguiu encontrar a resposta da letra c). O aluno fez uma
tabela, determinou 3 pontos e construiu o gráfico que
representasse a função, identificando que tipo de função
corretamente da letra a) e b), como o modelo da letra c) não
estava correto, logo o gráfico também estava incorreto.
O aluno interpreta corretamente os itens a) e b), identificando que
tipo de função e justificando-as, utilizando a linguagem
matemática função afim onde a > 0, na letra b) temos uma função
constante onde f(x) = k, d) foi o momento em que o atleta diminuiu
a velocidade, permanecendo em velocidade constante.

Desempenho
Quantitativo
4

3

3

3

Os alunos A-05 e A-06 resolveram o problema com todas as ações
incompletas, não compreenderam o gráfico totalmente, não extraindo todos os
elementos. Determinaram também parcialmente as condições e não fizeram nenhuma
relação com os valores dos intervalos nas letras b) e c). Portanto, definiram
parcialmente o objetivo, pois não consideraram todos os elementos envolvidos para
resolver o problema. Do mesmo modo construíram parcialmente o modelo, apesar de
organizar os dados em forma de tabela, apenas dois gráficos estavam corretos.
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09) A fábula A lebre e a tartaruga, do escritor grego Esopo, foi recontada utilizando-se o gráfico
abaixo para descrever os deslocamentos dos animais.

Suponha que na fábula A lebre e a tartaruga apostam uma corrida em uma pista de 200
metros de comprimento. As duas partem do mesmo local no mesmo instante. A tartaruga anda
sempre com velocidade constante. A lebre corre por 5 minutos, para, deita e dorme por certo
tempo.
Quando desperta, volta a correr com a mesma velocidade constante de antes, mas, quando
completa o percurso, percebe que chegou 5 minutos depois da tartaruga. Considerando essas
informações,

a) Determine a velocidade média da tartaruga durante esse percurso, em metros por hora.
b) Determine após quanto tempo da largada a tartaruga alcançou a lebre.
c) Determine por quanto tempo a lebre ficou dormindo.
d) Escreva a função que determina o tempo percorrido em função da velocidade da lebre e o
da tartaruga.

O objetivo do problema 09 é analisar e interpretar o gráfico, nomear as
incógnitas e variáveis, relacionar o contexto dado com função, construir a função
relacionando com o problema.

Quadro 24 - Parâmetros do Problema 9
Categoria
Compreender o
problema
Construir o
modelo
matemático
Solucionar o
modelo

Operações e Parâmetros para Análise do Problema 9
Compreender o problema fazendo a análise do gráfico,
observando o tempo que a lebre parou, observando que o tempo
gasto está em função da velocidade.
Y = 50x para a tartaruga
Y = 10x para a lebre
a) Observe que a tartaruga completou os 200 metros em 240 minutos, ou
seja, em 4 horas. Portanto, sua velocidade média foi de 200/4 = 50 metros
por hora.
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c) A equação que determina a quantidade de metros percorrida pela
tartaruga em função do tempo é f(t) = 200/ 240  f(t)  5/6 t . Pelo gráfico
a tartaruga alcança a lebre quando atinge 50m do seu percurso.
Se f(t) = 50  5/6t = 50  t  60min  1h.
c) A lebre percorreu 50 m em 10 min, logo sua velocidade média foi de 10
metros por minuto. Para percorrer 200, ela deveria gastar 20 min, como
gastou 245, então ela dormiu 245 - 20 = 225 min.
d) y = 50x tartaruga
y = 10x lebre
Interpretar a
solução

Compreender o problema fazendo a análise do gráfico,
observando o tempo que a lebre parou, observando que o tempo
gasto está em função da velocidade.

Os alunos A-01, A-02, A-08, A-09, A-12, A-13 e A-14 realizaram todas as ações
completas, interpretaram o gráfico, o contexto do problema, desenvolveram as ações
corretamente e justificaram suas respostas, fazendo uso das aplicações matemáticas
conforme os modelos de funções, alcançando o valor máximo dos indicadores.
Tabela 26: Análise de Desempenho do Aluno (A-10) no Problema (P-09)
Categoria
Compreender
o problema

Construir o
modelo
matemático

Desempenho Qualitativo
O aluno compreende parcialmente o problema, fazendo
a análise do gráfico, observando o tempo que a lebre
parou, observando que o tempo gasto está em função
da velocidade.
O aluno construiu o modelo matemático corretamente:
Y = 50x

Desempenho
Quantitativo
4

5

x = 200/4

Y = 10x
Solucionar o
modelo
matemático

a) O aluno responde o modelo corretamente: 200/4 = 50 metros
por hora.

4

b) Como a tartaruga corre 50m por hora e a lebre dormiu em 50m,
y= 50x temos então que a tartaruga alcançou a lebre em 1h
c) O aluno não responde corretamente, interpretando que a lebre
completaria o percurso em 10 min. A lebre percorreu 50 m em 5
min. Então ela dormiu 245 - 10 = 235 min.
d) y = 50x
y = 10x

Os alunos A-03, A-05, A-06, A-07, A-10 e A-11 responderam as questões
parcialmente correta, os alunos A-05 e A-07, não responderam o item d), os alunos A03, A-10 e A-11 cometeram pequenos erros na interpretação da letra c), encontrando
235 min como resposta.

124

O aluno A-04 não determinou completamente as condições, mas tentou
justificar usando implicitamente a ideia da definição de função. Desse modo, suas
ideias foram identificadas como razoável nesta solução.
A tabela 27 demonstra a síntese quantitativa do desempenho das ações dos
três problemas do pós-teste.
Tabela 27: Análise quantitativa do pós-teste.

ALUNO
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
MA

1ª A
5
5
5
1
4
4
5
5
5
4
4
5
5
4
4,3

PROBLEMA- 07
2ª A
3ª A
4ª A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
4
3
1
4
3
1
5
3
3
5
5
5
5
5
5
4
3
2
4
3
2
5
5
5
5
5
5
4
3
3
4,3
3,8
3,4

1ª A
5
5
4
4
3
3
4
4
5
4
4
4
5
4
4,1

PROBLEMA- 08
2ª A
3ª A
5
5
5
4
4
3
4
4
3
2
3
3
4
3
4
3
5
5
4
3
4
4
4
4
5
5
4
3
4,1
3,6

4ª A
5
5
3
1
1
1
3
2
5
3
3
3
3
2
2,8

PROBLEMA- 09
1ª A
2ª A
3ª A
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
3
3
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,4
4,2
4,1

Como mencionado anteriormente, o pós-teste foi realizado após os alunos
retornarem das férias. O objetivo deste instrumento, de acordo com a teoria, é
averiguar se o aluno aprendeu significativamente, se ele assimilou em sua estrutura
cognitiva o conteúdo estudado, transferindo o que aprendeu em diferentes contextos.
Os alunos A-01, A-02, A-08, A-09, A-12, A-13 e A-14, durante todas as etapas,
tiveram um grande avanço. Eles são predispostos para aprender e organizados.
Realizaram todas as ações completas, interpretaram os gráficos, o contexto do
problema, desenvolveram as ações corretamente e justificaram suas respostas,
fazendo uso das aplicações matemáticas conforme os modelos de funções,
alcançando o valor máximo dos indicadores. Portanto, podemos concluir que estes
alunos transferem o conteúdo assimilado em diversas situações, pois demonstraram
nas ações realizadas que compreenderam o conceito envolvido no contexto,
souberam aplicar corretamente o modelo das funções solicitadas e interpretaram a
solução corretamente. Logo, conclui-se que estes alunos assimilaram o conceito de
Função, reduzindo ao significado mais estável e mais incluso.
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Observa-se que alguns alunos apresentaram rendimento regular em algumas
ações, uns na primeira ação compreenderam parcialmente o problema, e
consequentemente as outras ações ficaram comprometidas, tiveram dificuldades ao
interpretar os dados, pois eles enfatizavam que estes problemas são diferentes dos
trabalhados em sala, outros ainda cometem erros em pequenos cálculos por falta de
atenção. Tal situação reforça que para começar a resolver um problema é necessário
primeiramente interpretá-lo e extrair informações necessárias para, posteriormente,
iniciar o processo de resolução.
4.4 Análise da Estratégia de Resolução de Problemas (ERP)
A ERP trata-se de uma metodologia de ensino, na qual sua utilização foi de
suma importância no processo de ensino aprendizagem dos alunos, sendo que, por
meio das ações e operações, os mesmos apreenderam o conteúdo de funções por
meio de problemas, pois esta estratégia possibilitou a compreensão do problema,
construção do modelo, solução do modelo e interpretação da solução.
Na primeira fase da pesquisa (pré-teste), foram verificados os conhecimentos
prévios dos alunos, a segunda fase (formativa) tem relação com as etapas de
assimilação subordinada, e a terceira fase da pesquisa, o pós-teste. Após o
diagnóstico, os alunos foram orientados a resolver problemas seguindo a ERP e foi
enfatizada a importância de interpretar a solução, fazendo uso da linguagem
matemática.
Na ação de compreender o problema, os alunos deveriam realizar as
operações de ler o problema e extrair todos os elementos conhecidos e
desconhecidos; estudar os dados e suas condições e determinar os objetivos do
problema. A figura 15 informa o índice de desempenho dos alunos na primeira ação
em todas as fases da pesquisa.
Figura 15- Gráfico do desempenho dos alunos na 1ª ação

Desempenho na 1ª Ação
5

4,8

4,8
4,3

4
3
Pré-teste

Formativa

Pós-teste
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Podemos observar que os alunos tiveram um ótimo desempenho na primeira
ação nas três fases da pesquisa. Eles compreenderam as informações dos
problemas, extraíram os elementos conhecidos e desconhecidos, compreenderam o
objetivo do problema e organizaram os dados. Podemos observar um declínio no pósteste, pois, no problema 7, os alunos compreenderam parcialmente o problema e
confundiram-se na elaboração e solução do modelo.
A 2ª ação tem como parâmetros determinar as variáveis e incógnitas; nominar
as variáveis e incógnitas com suas unidades de medidas; construir o modelo
matemático a partir das variáveis, incógnitas e condições, e por último realizar a
análise das unidades de medidas do modelo matemático.

A figura 16 nos dá

informações do desempenho dos alunos nesta ação.
Figura 16- Gráfico do desempenho dos alunos na 2ª ação

Desempenho na 2ª Ação
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No pré-teste, como os alunos não conheciam a ERP, resolveram a maioria dos
problemas por ensaio e erro. Após a professora trabalhar com os alunos as estratégias
e aumentar a complexidade dos problemas, observamos que houve um declínio nas
fases seguintes, pois havia a necessidade da construção do modelo matemático, o
qual alguns alunos compreenderam parcialmente o problema e consequentemente
construíram o modelo parcialmente correto.
A ação de “Solucionar o modelo matemático” está formada pela operação:
construir o método matemático para solucionar o modelo. A figura 17 nos dá
informações do desempenho dos alunos nesta ação.
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Figura 17- Gráfico do desempenho dos alunos na 3ª ação
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Observou-se que nas duas últimas fases ocorreu um decréscimo, pois os
alunos que construíram o modelo matemático incorreto, consequentemente deram a
solução incorreta. Outro motivo foi os alunos que cometeram erros de cálculo ao
solucionar o problema.
A 4ª ação é “interpretar a solução”, ela está formada pelas operações:
interpretar o resultado; dar resposta aos objetivos do problema; reformular o problema
e assim construir novamente o modelo matemático, solucioná-lo e interpretar sua
solução.
Figura 18- Gráfico do desempenho dos alunos na 4ª ação
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Nas três fases da pesquisa, dos três problemas existentes em cada fase,
apenas dois continham a quarta ação. Observamos um decréscimo na segunda fase
e se manteve o mesmo resultado na terceira fase. Na segunda fase, a maioria dos
alunos compreendeu parcialmente as informações do problema 4, logo, a solução e a
interpretação do problema não estavam corretas. No problema 8, a maioria dos alunos
não interpretou parte do gráfico corretamente, logo a interpretação da solução
encontrava-se parcialmente correta. Observou-se também que em alguns problemas
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era necessário usar a linguagem matemática e alguns conceitos na interpretação da
solução, o que nos levou a averiguar que 20% alunos não se apropriaram
completamente dos conceitos apresentados. A figura 19 nos informa da análise das
quatro ações durante toda a fase da pesquisa.
Figura - 19: Gráfico das análises das quatro ações durante as fases da pesquisa
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A estratégia de resolução de problemas através do sistema de quatro ações
mostrou-se eficaz como metodologia utilizada para a promoção da aprendizagem
significativa. Os alunos anteriormente resolviam problemas por ensaio e erro, quando
o problema exigia a construção do modelo matemático, eles não conseguiam resolver,
sendo assim observou-se que os alunos avançaram no desempenho seguindo ERP,
pois já construíam os modelos mesmo que parcialmente corretos e a preocupação de
utilizar a linguagem matemática para interpretar a solução.
4.5 Análise das Etapas da Assimilação da Aprendizagem Subordinada
As etapas foram analisadas a partir da sequência didática desenvolvida em sala
de aula, observando todo o processo de ensino e aprendizagem. A priori, buscou-se
averiguar os conhecimentos prévios dos alunos para poder dar início à introdução do
novo conhecimento, no caso Função.
Nosso objetivo nesta pesquisa foi investigar indícios quanto à evolução dos
conceitos sobre Função afim, se ocorreu aprendizagem significativa e em que etapa
o aluno se encontra. Para tanto procuramos evidências de aprimoramento dos
significados que aparecem nas atividades realizadas na sala de aula e na ERP.
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Buscou-se detectar indícios que possam apontar se o aluno foi capaz de
estabelecer relações entre as novas informações, originadas das atividades e da ERP,
e os seus conhecimentos prévios, bem como estas novas relações se reorganizaram
na sua estrutura cognitiva. Esta análise tem caráter qualitativo, no qual se buscou a
evolução dos conceitos que aparecem durante as atividades.
Quanto à diferenciação progressiva, devemos avaliar se o aluno fez
diferenciação entre os conceitos ou agrupamentos dos conceitos com as mesmas
características. O princípio da reconciliação, embora mais difícil de ser observado,
pode ser avaliado quando grupos de conceitos de setores diferentes são integrados a
conceitos mais gerais, no produto interacional, verificar se houve interação entre a
ideia nova e o conhecimento que o aluno possui.
Analisou-se todo o processo de aprendizagem, de acordo com as etapas de
assimilação subordinada, verificando como ocorreu este processo em cada aluno.
Como foi mencionado anteriormente, os alunos A-01, A-02, A-08, A-09, A-12, A-13 e
A-14 obtiveram um desempenho excelente em todo o processo, chegando ao
significado do conteúdo de Funções mais estável e mais inclusivo. Contudo,
demonstraremos a análise completa do processo de assimilação do aluno A-01.
Na análise do diagnóstico do aluno A-01, observou-se que o aluno tem
conhecimentos prévios sobre noções de função apesar de ser o primeiro contato que
ele teve com funções, conseguiu resolver problemas, mas não sabia que aqueles
problemas tratavam do conteúdo de função. Conforme a professora foi apresentando
o conceito em suas especificidades e detalhes, as ideias estabelecidas em sua
estrutura cognitiva passaram a ser mais inclusivas e mais estáveis. Após a professora
apresentar o conceito de função, por meio de atividades e situações problema,
observou-se que o aluno fez a relação do conhecimento já existente em sua estrutura
cognitiva com o conceito de função, ou seja, o aluno nesta fase de aquisição do
significado formou o produto interativo entre o que ele tinha e o que lhe foi
apresentado, tornando o conceito de função e suas propriedades essenciais,
compreendo o que é uma função em um contexto geral.
Na fase da retenção inicial, foram introduzidas as ideias particulares, ou seja, o
conceito de função afim para o aperfeiçoamento do significado já existente, onde
neste momento o aluno, através da diferenciação progressiva, passou a assimilar as
particularidades deste conceito, dissociando da ideia existente de função, observando
que em cada situação, a grandeza y varia em função da grandeza x, que há leis de
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formação, identificando que a função afim tem sua forma y = ax + b, estabelecendo
representações algébricas e gráficas, e através da reconciliação integradora,
analisando as diferenças e semelhanças, neste momento o aluno assimilou o conceito
de função afim, quando deixou de ser dissociável das ideias de função, perdendo sua
individualidade para interagir com as outras funções a serem apresentadas.
Na fase da retenção posterior o aluno já identifica e distingui os diversos tipos
de função, linear da forma y = ax, constante y = b e identidade y = x. O aluno reteve
as ideias particulares que foram trabalhadas, o conhecimento ficou mais estável,
compreendeu as abstrações, fez as generalizações, observou-se que na perda
gradual de dissociabilidade o aluno consegue integrar as ideias particulares ao
conceito geral de função.
Na fase do esquecimento, onde foi analisado o pós-teste, analisou-se que o
aluno assimilou o conteúdo de função de forma significativa, transferindo-o a diversos
contextos e situações. A tabela 28 a seguir traz uma análise qualitativa da assimilação
dos conceitos de Função do aluno A-01.
Tabela 28- Processo de assimilação do aluno A-01
Etapas

Aquisição do
significado

Retenção
inicial

Produto
Interacional
Ocorreu a
interação do
conhecimento
prévio com o
conteúdo de
função.
Tornando-o
mais estável e
mais incluso.

O aluno
consegue
ancorar o
conceito geral
de função com
o conceito de
função afim.

Diferenciação
Reconciliação
Progressiva
Integradora
O aluno
O aluno determina a
compreende o
lei de formação de
conceito de função; uma função, identifica
estabelece a
as variáveis
relações entre duas
dependentes e
grandezas.
independentes, onde
Determina a
a imagem é um
imagem e o
subconjunto do
domínio de uma
contradomínio e
função.
conjunto de valores do
y que é o
contradomínio.
O aluno reconhece
e resolve
problemas de
função afim,
identificando sua
forma y = ax + b,
estabelece
representações
algébricas e
gráficas,
identificando
variação, pontos
de intersecção de
seu gráfico.

O aluno analisa o
gráfico, sabe que a
função dada por y =
ax+ b (a ≠ 0) é
crescente quando a >
0 e decrescente
quando a < 0.

Força
Dissociável

Ocorreu a
dissociação das
ideias,
distinguindo as
funções.
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Retenção
posterior

Esquecimento

Ocorreu a
interação das
ideias de função
afim com suas
particularidades.

Identifica e
distingui os
diversos tipos de
função: função
linear da forma y =
ax, constante y = b
e identidade y = x.

Sabe aplicar as
funções na
resolução de
problema em
novos contextos
(transferências).

Associa as relações
de proporcionalidade
direta entre duas
grandezas.
Compreende função
linear, constante e
identidade como um
tipo especial de
função afim.

Gradativamente
o aluno
consegue
associar as
ideias
particulares ao
conceito geral

O aluno
associa tudo o
que lhe foi
transmitido ao
conceito geral
de função.

Observou-se que o aluno em todas as fases da sequência didática realizou as
atividades, apropriando-se do conteúdo estudado, organizando em sua estrutura
cognitiva os conhecimentos adquiridos, diferenciando-os e reconciliando-os.
Desenvolveu e compreendeu as semelhanças, diferenças e particularidades
estabelecidas. Conclui-se que este aluno assimilou o conceito de Função, reduzindo
ao significado mais estável e mais incluso.
Os alunos A-03, A-05, A-06, A-10, A-11 também obtiveram bons resultados,
semelhantes aos citados anteriormente, porém na fase da aquisição do significado,
dois alunos não se apropriaram do conceito de função, onde assimilaram que função
é uma relação entre duas grandezas.
Na fase da retenção inicial, estes alunos apresentaram um bom desempenho
realizando todo o processo de forma consciente, assimilaram todo o conteúdo como
citado anteriormente, porém alguns ainda comentem pequenos erros em cálculos
matemáticos, alguns sentiram dificuldade na fase da reconciliação integradora, em
integrar os conceitos particulares ao mais geral.
Na fase da retenção posterior, os alunos identificaram e distinguiram a função
afim e suas particularidades, atingiram o processo de retenção das ideias particulares,
integrando com as gerais, porém dois não conseguiram integrar as ideias particulares
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ao conceito geral de função. No pós-teste, observou-se que os alunos conseguiram
transferir o que tinham aprendido a diferentes contextos, apropriando-se do conceito
de função. Conclui-se que estes alunos aprenderam de forma significativa, sendo que
dois tiveram dificuldades na reconciliação integradora, não conseguindo integrar os
conceitos particulares ao geral.
O A-04 teve um desempenho razoável, o aluno faltou algumas atividades, como
diz na teoria o aluno tem que estar predisposto a aprender e a assimilar o conteúdo,
senão ele aprenderá mecanicamente. Na tabela 29 segue a análise do aluno A-04.
Tabela 29- Processo de assimilação do aluno A-04
Etapas

Aquisição do
significado

Retenção
inicial

Retenção
posterior

Esquecimento

Produto
Interacional
Ocorreu a
interação do
conhecimento
prévio com o
conteúdo de
função.

Diferenciação
Progressiva
O aluno compreende
parcialmente o
conceito de função;
estabelece a
relações entre duas
grandezas.

Reconciliação
Integradora
O aluno determina a
lei de formação de
uma função, identifica
as variáveis
dependentes e
independentes.

O aluno
assimila o
conceito de
função afim.

O aluno reconhece
e resolve problemas
de função afim,
identificando sua
forma y = ax + b.

Não apresenta
evidências de
Reconciliação
integradora.

Identifica e distingui
os diversos tipos de
função linear da
forma y = ax,
constante y = b e
identidade y = x.

Compreende função
linear, constante e
identidade como um
tipo especial de
função afim.

O correu
parcialmente a
interação das
ideias de
função afim
com suas
particularidades

O aluno sente
dificuldade em
aplicar as funções
na resolução de
problema em novos
contextos.

Força
Dissociável

Não ocorreu a
dissociação
das ideias.

Não associa as
ideias
particulares às
gerais.

O aluno não
associa tudo o
que lhe foi
transmitido ao
conceito geral
de função.

Diante das análises qualitativas realizadas, observando todo o processo de
assimilação, temos como resultado que 71% dos alunos realizaram todo o processo
de forma significativa. Conseguiram diferenciar e reconciliar as informações,
chegando à assimilação obliteradora, 21% aprendeu significativamente, porém, teve
dificuldades de reconciliar as particularidades ao contexto mais geral, não alcançando
a assimilação obliteradora e 8% assimilou o conteúdo de forma mecânica, pois não
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tinha predisposição em aprender. Contudo, foi possível concluir que os alunos
conseguiram entender as orientações, o que lhes permitiu executar a atividade de
maneira significativa, assimilando o conteúdo. Esses fatores mostraram progresso no
desenvolvimento do aluno, por isso infere-se que ocorreu aprendizagem significativa
no conteúdo de função.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância da Resolução de Problemas para o desenvolvimento da Ciência
tem inspirado diversos pesquisadores da área de ensino a avaliar a relevância dessa
estratégia no contexto escolar.
Utilizou-se a resolução de problemas como metodologia de ensino que
alcançou o objetivo geral apresentado na proposta, na concepção de que o processo
de ensino do conteúdo de Função Afim associado à Estratégia de Resolução de
Problema como metodologia de ensino, seguindo os fundamentos Teóricos da
Aprendizagem Significativa de David Ausubel, alcançou expressivas análises
consideradas como eficaz na aprendizagem dos alunos.
O ensino previsto para a resolução de problemas matemáticos, fundamentado
em uma teoria psicológica de ensino, nos princípios metodológicos da direção do
processo de estudo, constatou-se como uma metodologia eficaz no processo de
ensino aprendizagem dos alunos, permitindo-lhes a compreensão do conteúdo, bem
como a reflexão analítica, crítica, e prática acerca dele, onde o aluno possa explicar,
argumentar, deliberar, discriminar e expor suas próprias ideias.
A Estratégia de Resolução de Problemas como metodologia, aplicada ao
conteúdo de função, apresentou características evidentes de uma aprendizagem
significativa na assimilação dos conceitos, de acordo com a explicação fundamentada
na teoria, onde 71% dos alunos aprenderam significativamente, chegando a atingir a
etapa da assimilação obliteradora.
Na teoria ausubeliana, as ideias preexistentes na estrutura cognitiva do aluno
precisam interagir com os novos conhecimentos que constituem a estrutura da
disciplina que se quer ensinar, no entanto, observou-se na avaliação diagnóstica que
os alunos possuíam conhecimentos prévios, não sendo necessário a elaboração dos
organizadores prévios. Desta forma, é necessário que o professor auxilie o aluno a
organizar as informações, interpretando-as e integrando o que já se sabe com o que
se necessita aprender sobre determinado conteúdo.
Sendo assim, faz-se necessário a mediação do professor, permitindo o
direcionamento da aprendizagem, ou seja, contribuindo para a possibilidade de
ampliação do conhecimento a partir das estratégias de resolução de problemas,
considerando o conhecimento prévio dos estudantes como ponto de partida para a
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formação de conceitos do conteúdo a ser estudado, dentro do processo de
assimilação dos conteúdos e organizando-os de forma hierárquica.
Diante do exposto, entende-se que a Estratégia de Resolução de Problemas
possui características específicas que fazem dela uma ferramenta extremamente
importante para a aprendizagem da Matemática escolar, pois sua finalidade consiste
em fazer com que os estudantes resolvam problemas não para aplicar Matemática,
mas para aprender Matemática.
Busca-se nesta perspectiva que os alunos reflitam sobre as ideias que estão
inerentes e/ou articuladas aos problemas, que possam ampliar a compreensão dos
conteúdos abordados nas aulas, sentindo-se cada vez mais confiantes à medida que
conseguem resolver os problemas propostos, desenvolvendo assim, sua autonomia e
autovalorização.
Quanto aos professores, o trabalho com a Resolução de Problemas nos permite
empregar uma nova, significativa e estimulante forma de ensinar, pois a formalização
de teorias e conceitos matemáticos pertinentes aos conteúdos específicos da
Matemática, desenvolvidos através desta estratégia, adquire maior sentido para os
alunos, despertando seu interesse pela disciplina.
Contudo, encerra-se esta reflexão acerca do uso da Estratégia de Resolução de
Problemas como metodologia de ensino para a aprendizagem significativa de
conhecimentos matemáticos. Neste sentido, recomenda-se que a Estratégia de
Resolução de Problemas elaborada dentro da Teoria da Aprendizagem Significativa
seja trabalhada não apenas no 9º ano do Ensino Fundamental, mas em todas as
séries para que os alunos possam adquirir maiores habilidades e competências nos
conteúdos matemáticos e desenvolver a capacidade de transferência para outros
contextos.
Ao final desta pesquisa, organizou-se como produto uma sequência didática
baseada na Estratégia de Resolução de Problemas como proposta de inserir no
contexto do Ensino da Matemática atividades que levem o estudante a observar,
refletir, discutir, elaborar hipóteses e construir conhecimentos, em que a matemática
seja ensinada de forma significativa.
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APENDICE A – PROVAS DE LÁPIS E PAPEL
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ESTADO DE RORAIMA
POLICIA MILITAR DE RORAIMA
COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
CEL PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES

PROVA DIAGNÓSTICA

1)

Marcia ligou seu computador à rede internacional de computadores, internet.

Para fazer uso dessa rede, ela paga uma mensalidade fixa de R$ 30,00 mais 15
centavos por cada minuto de uso. Quanto gastará Márcia se, durante o mês, utilizar
a internet por 10h? O valor a ser pago por Marcia no final do mês depende de que?

2)

Em um terreno retângular de comprimento 50m, a área é dada em função da

largura . Nessas condições:

a)

Qual a expressão que relaciona essas grandezas?

b)

Qual será a área do terreno, se a largura for 16 m ?

c)

Se o terreno tiver 1800 m² de área, qual será sua largura ?

3)

Em um reservatório, havia 300 litros de água, quando foi aberta uma torneira

no qual derramava 25 litros de água por minuto, esvaziando o reservatório. Quantos
litros de água haverá no reservatório 5 minutos depois da torneira ter sido aberta?
Em quanto tempo o reservatório estará vazio ?
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AVALIAÇÃO FORMATIVA

4- ) Uma fábrica de canetas tem um custo diário de produção de R$120, 00, mais
R$0, 40 por caneta. Cada caneta é vendida por R$1, 20. Determine:
a) a lei de associação da quantidade x de canetas e do custo diário de produção C(x)
dessas x canetas.
b) o custo diário de produção de 80 canetas.
c) a lei de associação do lucro diário L(x).
d) o lucro da empresa com a venda de 200 canetas.
e) Em que momento a empresa começa a ter prejuízo? justifique

5. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto
o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico,
estão representados, no eixo y, os volumes, em litros, da água contida em cada um
dos reservatórios, em função do tempo, em horas, representado no eixo x. Determine
o tempo x0, em horas, indicado no gráfico. Identifique qual é função crescente e
decrescente e justifique.

6- O grau Fahrenheit (símbolo: ºF) é uma escala de temperatura proposta por Daniel
Gabriel Fahrenheit em 1724. Nesta escala, o ponto de fusão da ´agua (0ºC) é de 32ºF
e o ponto de ebulição da água (100ºC) é de 212ºF. Sabendo que a temperatura na
escala Fahrenheit é dada por uma função afim da escala Celsius, determine em qual
temperatura na escala Celsius ambas assinalam o mesmo valor numérico?
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Avaliação Final (Pós-Teste)

7) Ana e Camila moram na mesma rua e estudam na mesma escola, elas decidiram
dividir as despesas para ir de táxi ao CME no horário oposto duas vezes por semana,
pois fazem parte do clube de matemática, o motorista do táxi convencional cobra das
duas juntas R$ 7, 50 a bandeirada, mais R$ 0,40 por quilômetro rodado, a distância
do ponto do táxi para o CME é de 12 km, o motorista do táxi lotação cobra de cada
uma R$ 6,50 para leva-las ao colégio.
a) Quanto elas pagariam para ir e votar de táxi convencional?
b) Quanto elas pagariam para ir e votar de táxi lotação?
c) Qual a opção mais econômica (ida e volta) para as duas no final do mês
(supondo que o mês tenha 4 semanas)? Que tipo de função há no problema?

8)

Preocupado com seu condicionamento físico, um atleta do time de basquete do

CME, pediu ao seu treinador que marcasse o tempo, em segundos, que ele levava
para percorrer determinado percurso, em metro. Os dados obtidos foram
representados no gráfico:

Determine a lei de formação da função nos intervalos entre, esboce o gráfico de cada
situação e identifique que tipo de função.
a) 0 e 40s
b) 40 e 60s
c) 60 e 80s
O que ocorreu com o atleta entre os instantes 40s e 60s?
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09) A fábula da lebre e da tartaruga, do escritor grego Escopo, foi recontada
utilizando-se o gráfico abaixo para descrever os deslocamentos dos animais.

Suponha que na fábula lebre e a tartaruga apostam uma corrida em uma pista
de 200 metros de comprimento. As duas partem do mesmo local no mesmo instante.
A tartaruga anda sempre com velocidade constante. A lebre corre por 5 minutos, para,
deita e dorme por certo tempo.
Quando desperta, volta a correr com a mesma velocidade constante de antes,
mas, quando completa o percurso, percebe que chegou 5 minutos depois da tartaruga.
Considerando essas informações,
a) Determine a velocidade média da tartaruga durante esse percurso, em metros
por hora.
b) Determine após quanto tempo da largada a tartaruga alcançou a lebre.
c) Determine por quanto tempo a lebre ficou dormindo.
d) Escreva a função que determina o tempo percorrido em função da velocidade
da lebre e o da tartaruga.
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APÊNDICE B
PLANO DE AÇÕES: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA BASEADA NA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E NA
ESTRATÉGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM FUNÇÃO AFIM.

Planejamento da Estratégia de Resolução de Problemas
Etapa

Objetivo: Que o aluno seja
capaz de:

Procedimentos

Avaliação

Aquisição
do
significado

Compreender o conceito de Função
e suas propriedades essenciais

Prova de lápis e papel, pré teste
Participação nas discussões e
na resolução das atividades

Retenção
Inicial

Resolver problemas de função afim
em suas representações algébricas
e gráficas, identificando variação,
pontos de intersecção de seu
gráfico

Retenção
Posterior

Descrever função linear como um
tipo especial de função afim e
associá-la
a
relações
de
proporcionalidade direta entre duas
grandezas.
Identificar os tipos de função afim e
diferenciar seus gráficos
Saber aplicar as funções na
resolução de problema em novos
contextos (transferências)

Aula expositiva
Vídeo
Resolução de exercícios
Apresentando exemplos contextualizados
Trabalhar problemas juntamente com os alunos, dando-lhes
as seguintes orientações:
I. Compreender o problema: ler as palavras, entender seu
significado, extrair palavras desconhecidas e buscar
compreendê-las, entender o objetivo do problema (o que se
pede);
II. Construir o modelo matemático: explorar os gráficos e
determinar as ideias e conceitos matemáticos envolvidos;
III. Solucionar o modelo matemático: selecionar o meio
necessário para a solução e resolvê-lo;
IV. Interpretar a solução: dar respostas aos objetivos do
problema.
Trabalhar a partir das orientações dadas para resolver
problemas-tipo semelhantes às atividades do livro:
DANTE, Luiz Roberto. Tudo é matemática. – 3. ed. – São
Paulo: Ática, 2009.
Os alunos trarão contas de água e luz, e farão o gráfico dos
últimos 5 meses de consumo e analisarão os gráficos.
Trabalhar em contexto diferenciado, com novos tipos de
problemas.

Prova de lápis e papel pós teste.

Esquecimento

Observar a compreensão do
aluno na interpretação de
gráficos.

Prova de lápis e papel avaliação
formativa
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