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Resumo

Este artigo apresenta um estudo do estado da arte sobre estratégias metodológicas utilizadas por
professores de matemática da 1ª série do Ensino Médio para o ensino de funções apresentadas nos artigos
publicados nos anais científicos da XXVI Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa - RELME –
2012, em especial, no contexto brasileiro. Dos 373 artigos indexados no RELME/2012, apenas 58 se
relacionavam com a temática deste trabalho. Assim distribuídos: 12 sobre práticas metodológicas; 21
relacionados com o ensino de funções e 25 sobre a formação e profissionalização docente para o ensino
médio. Desses, analisou-se 17 artigos, ou seja 29,31% do total de produções relacionadas com o tema.
Essa análise teve cunho quantitativo e utilizou-se como método de análise de dados, a estatística
descritiva. Os resultados mostram a necessidade do desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao ensino
de funções a fim de melhor entender e desenvolver esta temática.
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Abstract

This article presents a study of the state of the art methodological strategies used by teachers math 1st

grade of high school for teaching functions presented in the articles published in the scientific annals of
XXVI Reunión Latinoamericana Mathematics Education - RELME - 2012, in particular in the Brazilian
context. Of the 373 articles indexed in RELME/2012, only 58 were related to the theme of this work.
Distributed as follows: 12 on methodological practices; 21 education-related functions and 25 on the
training and professionalization of teachers for the school. Of these, 17 articles analyzed, 29.31% of total
production-related theme. This was a quantitative analysis and used as the method of data analysis
descriptive statistics. The results show a need for further research on related to teaching duties in order to
better understand and develop this theme.
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1 Introdução

A educação, base de uma sociedade, é segundo o Art. 205 da Constituição Federal Brasileira “[...] direito
de todos e dever do Estado e da família, [...] promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho” (BRASIL, 1988). Nesse sentido, conforme o primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394 de 1996, “a educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996).

Para tanto, no Brasil, a educação básica é subdividida em Pré-escola (Educação Infantil), Ensino
Fundamental e Médio, este último considerado obrigatório desde abril de 2013 (BRASIL, 2013). O foco
deste trabalho consiste na última etapa da educação obrigatória, o Ensino Médio, voltando-se para as
práticas metodológicas do profissional docente que trabalha com os educandos na disciplina de
matemática

Por sua vez, o Ensino Médio tem por finalidade desenvolver a criticidade do estudante, bem como propor
metodologias atraentes para o estudo das diferentes disciplinas, além da associação da teoria e prática
para o processo de ensino e aprendizagem, bem como a preparação inicial para o mercado de trabalho,
visto que muitos jovens iniciam a trabalhar após a conclusão desta etapa (BRASIL, 1996; KUENZER,
2007). Desta forma, “[...] a escola média deverá ser capaz de, articulando ciência, trabalho e cultura,
exercer a sua função universalizadora, através de um projeto político pedagógico [...]” (KUENZER, 2007,
p. 43) eficaz, para que se tenha qualidade na educação e cidadãos mais qualificados para o exercício da
cidadania e do trabalho.

Partindo deste pressuposto, cabe ressaltar que para que estes objetivos aconteçam, além de uma gestão
educacional eficiente, precisa-se de bons professores, ou seja, docentes preparados tanto no que compete
a boa gestão da matéria como a gestão da classe de modo a se alcançar bons resultados no processo de
ensino e aprendizagem (TARDIF, 2002; GAUTHIER et al, 1998). No entanto, o professor do século XXI
está com uma grande demanda de trabalho, o qual muitas vezes, ultrapassa a sua função, ou seja, o
educador exerce diferentes funções que não deveriam ser competências dele, tais como, educar os alunos,
dar apoio psicológico, fazer intervenções sociais, etc (AZAMBUJA, 2004). Isso faz com que este profissional
da educação por vezes, acabe não conseguindo refletir e pensar sobre a sua prática pedagógica, o que
compromete a qualidade da educação (NÓVOA, 2004).

Contudo, mesmo com essas adversidades atuais na profissão docente, o professor tem que estar
preparado para atender a demanda de estudantes que cabe a ele atender em sua disciplina. A preparação
consiste não só na formação deste profissional no que diz respeito a instrumentalização teórica da
disciplina em que atua, mas na prática docente também, isto é, na transposição didática bem como no uso
de diferentes estratégias metodológicas para contextualizar e tornar o processo de ensino e aprendizagem
mais significativo para o estudante (FELICETTI; GIRAFFA, 2007).

Nessa direção, se pensado no ensino de Matemática, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para
o Ensino Médio (PCNEM) diz que,
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[...] a Matemática deve ser compreendida como uma parcela do conhecimento
humano essencial para a formação de todos os jovens, que contribui para a
construção de uma visão de mundo, para ler e interpretar a realidade e para
desenvolver capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e
profissional. (BRASIL, 2000, p. 111)

Portanto, a Matemática “contribui para o desenvolvimento de processos de pensamento e a aquisição de
atitudes, cuja utilidade e alcance transcendem o âmbito da própria Matemática [...]” (BRASIL, 2000, p.
40). Ela faz com que o aluno possa resolver situações-problemas, analise dados, contextualize com outras
áreas do conhecimento, etc. Todavia, só é possível se o docente proporcionar, metodologicamente, formas
de aprendizagem que contemplem essas habilidades e competências que a disciplina pode gerar.

Contudo, o ensino de matemática necessita ter uma atenção especial no processo de ensino e
aprendizagem nos ambientes educacionais, uma vez que “[...] a matemática que vem sendo
tradicionalmente ensinada nas escolas, a exemplos de outras disciplinas, está muito distante daquela que
é utilizada como suporte do grau de sofisticação da própria atividade quotidiana” (SANTOS, 2007, p. 162).
Nesse sentido, é mister conhecer quem é o profissional da educação que leciona essa disciplina, bem como
os saberes inerentes à profissão, em especial ao ensino de funções para a 1ª série do ensino médio.

Partindo-se dessa perspectiva, pensando-se no aluno ingressante no Ensino Médio no Brasil, ou seja, na 1ª
série, torna-se interessante identificar como estão sendo trabalhados os conteúdos de Matemática, pelo
professor. Desta forma, emergiram alguns questionamentos: a) Quem são, atualmente, os professores
que atuam no Ensino de Matemática na 1ª série do Ensino Médio no contexto brasileiro; b) Como o
docente relaciona o sucesso do estudante na aprendizagem de funções na 1ª série do Ensino Médio com o
ensino c) O que o docente pensa ser importante no que tange à formação continuada para o seu
aprimoramento pedagógico para o trabalho com funções no 1ª série do Ensino Médio d) Que saberes são
necessários ao fazer docente

Vislumbrando algumas respostas, apresenta-se uma discussão teórica acerca dos saberes docentes e a
trajetória do professor que ensina Matemática, destacando a sua formação, os desafios da atividade
docente no Ensino Médio, bem como uma fundamentação teórica sobre o ensino e as práticas
metodológicas de funções.

2 Os saberes no papel da função docente e a trajetória do professor

Nóvoa (2007) diz acerca da ação e saberes dos educadores, que é necessário exercer um trabalho com
autonomia, para que haja efetividade no processo educativo. Os professores precisam pensar em seu
trabalho, para que outros especialistas que não são da área pensem por eles (NÓVOA, 2004). Nesse
sentido, “a primeira base intelectual do professor é, sem dúvida o domínio do conteúdo que irá ministrar, o
conhecimento linear e vertical da disciplina em que desenvolve suas atividades, podendo, desta forma,
tornar o conteúdo mais acessível ao aluno” (FÉLIX, 2001, p. 147), ou seja, ter a boa gestão da matéria,
como afirma Gauthier et al (1998). Esse ponto corresponde aos saberes docentes que constam em Tardif
(2002) e proposto nos modelos de formação docente de Contreras (2002) e Pereira (2008).

Pode-se dizer, que a segunda base intelectual do professor é o ato reflexivo, visto que “é mediante a
reflexão que os professores ganham consciência de suas ações” (FÉLIX, 2001, p. 150). Isso quer dizer que
o professor necessita sempre (re) pensar e refletir o seu fazer docente e a partir dele, (re)transformar o
contexto educativo em um ambiente melhor, no que concerne aos processos de ensino e aprendizagem.
Para tanto, é necessário que o professor tenha um embasamento teórico e epistemológico da ciência a
qual se dedica, sendo um papel fundamental na qualidade da prática docente, pois toda prática emerge de
uma teoria (BROUSSEAU, 1996; PEREIRA, 2008; GAUTHIER et al, 1998).
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A base intelectual dos professores ou os saberes são provenientes: da formação escolar anterior; da
formação profissional para o magistério; de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na
escola. Para Tardif (2002, p. 64),

[…] os diversos saberes dos professores estão longe de serem todos produzidos
diretamente por eles, que vários deles são de um certo modo "exteriores" ao
ofício de ensinar, pois provêm de lugares sociais anteriores à carreira
propriamente dita ou situados fora do trabalho cotidiano.

Nesse sentido, o saber profissional está, de certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes
provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores
educativos, dos lugares de formação, etc (TARDIF, 2002).

Assim, Tardif considera muito importante para a formação docente, a trajetória de vida do indivíduo. Para
o autor, a profissão docente é a única em que a pessoa já está “imerso” no ofício antes mesmo de
começar a trabalhar, visto a sua experiência como aluno. Assim, mesmo que inconscientemente, a prática
do profissional professor é refletida por experiências anteriores de seus professores que “marcaram” sua
formação.

Desta forma, torna-se relevante destacar que a sua prática é refletida, também, pela trajetória que este
profissional teve durante sua experiência enquanto aluno bem como no exercício da profissão docente.
Nessa perspectiva, Félix (2001, p. 141) analisando a trajetória docente do professor, diz que ele “[...]
passa por etapas que acabam marcando decisivamente sua performance como educador. Ele traz consigo
os reflexos originários de seu início de carreira; sua inserção e o envolvimento no contexto social e sua
concepção em relação a disciplina que leciona”.

Entretanto, um desafio dos profissionais da educação no que concerne ao trabalho docente, é a
socialização de práticas para o meio educativo. Assim, é mister que os professores socializem suas
práticas para o âmbito do professorado, pois elas podem contribuir e levarem à discussões e reflexões
acerca do fazer docente. A ausência disso, faz com que o professor transforme apenas o aluno e não a
educação como um todo (FÉLIX, 2001; GAUTHIER et al, 1998).

Partindo-se desta reflexão acerca dos saberes docentes, apresenta-se a seguir quem são os docentes de
matemática e quais os desafios desse docente na 1ª série do Ensino Médio.

2.1 Quem são os professores hoje: um breve panorama dos docentes de matemática no Ensino
Médio brasileiro

Segundo o Anuário da Educação, o Brasil, atualmente, possui um total de 2.005.734 professores atuando
na Educação Básica. Destes, 477.273 lecionam no Ensino Médio, o que representa apenas 23,78% da
população docente nacional, em todas as disciplinas (BRASIL, 2012).

Ainda de acordo com o Anuário, a faixa etária do docente que leciona neste nível (Ensino Médio), mais de
50% dos professores têm entre quarenta e um e cinquenta anos de idade. O quadro funcional docente é
composto, na sua maioria, por mulheres, caracterizando 81% do total, o que Carvalho (2008) chama de
feminilização do magistério.

Em contrapartida, baseado na Sinopse do Professor realizado em 2009 e atualizado em dezembro do ano
passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2012), do total
de docentes que atuam na Educação Básica, apenas 1.417.322 possuem curso de nível superior. Destes,
62.379 não são licenciados e estão atuando na atividade docente. E, na área de Matemática, há um total
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de 59.010 profissionais licenciados em Matemática e Estatística. No Ensino Médio, 30.839 são licenciados
na área de Matemática e 2.838 são das áreas de Engenharias. Questiona-se aqui: Os engenheiros atuam
como docentes nessa disciplina Que formação é necessária ao docente de Matemática para atuar na
educação básica Basta ter uma graduação que contemple algumas cadeiras comuns à Licenciatura em
Matemática para atuar como docente nessa disciplina

Partindo-se dos questionamentos acima, faz-se uma reflexão acerca do profissional docente que trabalha
com a Matemática na educação básica, bem como as práticas metodológicas que podem ser desenvolvidas
por ele para o ensino e aprendizagem de funções. Identificar o objetivo do ato educativo é essencial para
direcionar a práxis educativa do professor para com a aprendizagem do estudante.

Dessa forma, “o principal objetivo do ato educativo será desenvolver a reflexão, a observação, a análise, a
síntese, o espírito crítico e criativo e a capacidade do aluno para solucionar os problemas postos pela
realidade” (DAMIS, 2008, p.115). Além disso, é importante que haja “[...] uma articulação lógica entre
diferentes ideias e conceitos para garantir maior significação para a aprendizagem, possibilitar ao aluno o
estabelecimento de relações de forma consciente no sentido de caminhar em direção às competências da
área [...]” (BRASIL, 2000, p. 120). Para o ensino de matemática, “O critério central é o da
contextualização e da interdisciplinaridade, ou seja, é o potencial de um tema permitir conexões entre
diversos conceitos matemáticos e entre diferentes formas de pensamento matemático [...]” (Ibid, p. 43).
Para que isso melhor ocorra uma formação pedagógica ao docente é necessária.

Nesse sentido, a elaboração de diferentes estratégias que possam tornar a aprendizagem mais
significativa ao estudante e a recuperação de conhecimentos prévios que, muitas vezes faltam em seus
alunos para a série que estão, é um desafio. Segundo Brousseau, “a recuperação por parte de um
professor de conhecimentos anteriores não-institucionalizados é algo muito difícil” (1996, p 58).

Na 1ª série do Ensino Médio, um dos conteúdos que há maior dedicação de tempo ao longo do ano no
processo de ensino e aprendizagem, é o estudo das funções. Geralmente, ensina-se funções polinomiais,
modulares, racionais, exponenciais, logarítmicas, etc por dois ou até mesmo três trimestres letivos,
demandando quase todo o período letivo. Desta forma, o professor necessita trabalhar por muitos meses
estes conteúdos com o público discente afim de desenvolver as habilidades e competências necessárias
para contemplar o ensino básico de funções.

Com isso, o educador matemático precisa encontrar formas metodológicas para que seu aluno seja um
partícipe ativo em relação a sua aprendizagem, interagindo com e no seu meio social a partir dos
conteúdos desenvolvidos em aula. Ademais, “A compreensão da relação entre o aprendizado científico,
matemático e das tecnologias e as questões de alcance social são a um só tempo meio para o ensino e
objetivo da educação” (BRASIL, 2000, p. 54).

Entretanto, muitas vezes é difícil para o professor licenciado na área desenvolver um bom processo de
ensino e aprendizagem de modo a proporcionar o sucesso dos alunos (FELICETTI; GIRAFFA, 2007), quanto
mais para quem não tem a formação para tal. A formação continuada do docente é necessária, visto que a
mesma proporciona o aprimoramento das práticas pedagógicas, uma vez que quanto mais experiente o
professor, pressupõe-se a utilização de melhores estratégias e ações pedagógicas para conseguir ensinar
os alunos com qualidade (Ibid; GAUTHIER et al, 1998; TARDIF, 2002; PEREIRA, 2008).

Assim, sendo o engenheiro responsável pela execução de projetos nos diferentes setores do país, como a
mecânica, construção civil, metalurgia, química, telecomunicações, etc, que tem como base e ferramenta
na sua profissão a matemática, este profissional acaba, muitas vezes, pela falta de professores de
matemática, exercendo a atividade docente em instituições de ensino básico. Entretanto, o professor
licenciado em matemática não pode executar projetos na área das engenharias, mesmo possuindo uma
forte instrumentalização matemática em sua formação. Certamente a licenciatura em matemática não
prepara para executar construções, no entanto, as Engenharias preparam metodologicamente para o
exercício da docência, em especial na educação básica Há algo a pensar.
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Cabe ressaltar que mesmo que um engenheiro tenha o conhecimento necessário para o ensino de
matemática, falta-lhe a formação pedagógica que a licenciatura proporciona na formação inicial, o que
diferencia este profissional do professor. Neste sentido, é necessário que os engenheiros que atuam na
Educação possam aperfeiçoar-se pela licenciatura e/ou complementação pedagógica, uma vez que a
pessoa não nasce professor, mas se torna um (TARDIF, 2002). E esse “tornar-se” se faz pela práxis
educativa, enfatizando-se na formação e profissionalização docente, associando-se teoria, prática e
formação metodológica para isso. Neste sentido,

[…] O que se deseja, afinal, são professores reflexivos e críticos, ou seja,
professores com um conhecimento satisfatório das questões relacionadas ao
ensino-aprendizagem e em contínuo processo de autoformação, além de
autônomos e competentes para desenvolver o trabalho interdisciplinar. (BRASIL,
2000, p. 143-144)

Nesta direção, trabalhar com o ensino de funções na 1ª série do Ensino Médio, requer aspectos
metodológicos na formação do professor de modo a oportunizar uma aprendizagem significativa, não
apenas reduzida a cálculos descontextualizados. Com isso, o professor de matemática, precisar refletir de
que forma pode desenvolver as habilidades e competências do estudante acerca do conteúdo funções,
sendo tal desenvolvimento o cerne da aprendizagem, conforme os PCNEM “identificar fenômenos naturais
ou grandezas em dado domínio do conhecimento científico, estabelecer relações, identificar regularidades,
invariantes e transformações” (BRASIL,2000, p. 116).

As funções são pré-requisitos para diversos estudos posteriores, como por exemplo, a aprendizagem de
Cálculo Diferencial e Integral. Os PCNEM (BRASIL, 2000, p. 43-44) fazem referência à aplicabilidade das
funções na Matemática e demais campos científicos.

Além das conexões internas à própria Matemática, o conceito de função
desempenha também papel importante para descrever e estudar através da
leitura, interpretação e construção de gráficos, o comportamento de certos
fenômenos tanto do cotidiano, como de outras áreas do conhecimento, como a
Física, Geografia ou Economia. Cabe, portanto, ao ensino de Matemática garantir
que o aluno adquira certa flexibilidade para lidar com o conceito de função em
situações diversas e, nesse sentido, através de uma variedade de situações
problema de Matemática e de outras áreas, o aluno pode ser incentivado a buscar
a solução, ajustando seus conhecimentos sobre funções para construir um modelo
para interpretação e investigação em Matemática.

Para tanto, é necessário conhecer quais as estratégias metodológicas a priori que podem ser utilizadas
para o ensino de funções.

A forma que o aluno aprende, depende além da sua forma particular de aprender, do modo como o
professor o auxilia nesse processo, ou seja, como o motiva, como dá sentido ao que ele está aprendendo,
além de um bom planejamento tanto da gestão da matéria quanto da gestão da aula, ou seja, o educador
precisa fazer com que o aluno sinta a necessidade de aprender o que lhe é proposto (ZABALA, 1998;
GAUTHIER et al, 1998). No entanto, é preciso que o professor tenha domínio de diferentes estratégias
metodológicas para ensinar, além de como irá desenvolver, por meio de atividades, a autonomia do
estudantes no processo de ensino e aprendizagem.

Na 1ª série do Ensino Médio, “[...] Com as funções podemos tratar os números de maneira dinâmica
usando, dentre outras, abordagens de conceitos de variações associados a fenômenos do mundo real. O
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conhecimento das características das diferentes funções permite o seu emprego de maneira adequada na
solução de problemas concretos” (SANTOS, 2007, p. 166). A partir desta perspectiva, há algumas
estratégias que o professor pode utilizar para o ensino de funções, tais como: aula expositivo-dialogada;
temas transversais; analogias e metáforas; pesquisa em sala de aula; livros didáticos e/ou paradidáticos;
resolução de problemas; interdisciplinaridade; modelagem matemática; tecnologias digitais; jogos;
oficinas; história da matemática; mapas conceituais; etc (FELICETTI; GIRAFFA, 2007). Segundo Meirieu
(1998, p.64) o professor […] deve elaborar um conjunto de dispositivos didáticos para que o sujeito possa
de certa forma progredir naturalmente na disciplina.

Nesse sentido, pode-se trabalhar com o ensino de funções a partir de ideias da Física, Química, Biologia,
Economia, entre outras, pois a contextualização com as diferentes áreas “ajudam a entender os distintos
tipos de funções e a estabelecer suas respectivas caracterizações, de modo a permitir sua correta
aplicação na solução de problemas e na melhor compreensão do mundo atual” (SANTOS, 2007, p. 167).
Então, “o trabalho [...] consiste, [...], em propor ao aluno uma situação de aprendizagem para que ele
elabore seus conhecimentos como resposta pessoal a uma pergunta, e os faça funcionar ou os modifique
como resposta às exigências do meio [...]” (BROUSSEAU, 1996, p.49).

Para isso, o professor tem papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem, visto estar inserido
em uma proposta pedagógica de uma instituição de ensino, em que se espera preocupar-se em promover
diferentes situações de aprendizagem aos estudantes por meio de um currículo integrado e atento à
necessidade da comunidade. “Conceber o currículo como práxis significa que, muitos tipos de ações
intervêm em sua configuração cultural e social. O currículo forma parte de múltiplos tipos de práticas, não
podendo se reduzir somente a prática pedagógica do ensino” (FÉLIX, 2001, p. 39).

Portanto, ao se pensar no ensino de funções, o professorado pode levar em conta, algumas estratégias
para facilitar a aprendizagem do alunado, tais como: fazer um bom planejamento para a aplicação deste
conteúdo; considerar possíveis contribuições dos alunos para o trabalho docente nas aulas; proporcionar
sentido ao aluno pelo que ele realiza em aula; estabelecer objetivos que podem ser alcançáveis para com
o público com que se trabalha; estimular constantemente a autonomia do estudante, etc (ZABALA, 1998).
Desta forma, o docente pensando em diferentes estratégias e abordagens em sala de aula, poderá facilitar
o ensino de funções e além disso, contextualizar a matemática conforme orienta os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM).

3 Metodologia

Este artigo teve cunho quantitativo, ou seja, mensurou-se os dados analisados por meio de um método
matemático (CRESWELL, 2010), no caso, a estatística descritiva. O tipo de pesquisa que se utilizou foi a
bibliográfica, que tem por finalidade, conforme afirma Marconi e Lakatos (2009, p. 57) “[...] colocar o
pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito , dito ou filmado sobre determinado assunto [...]”.

Neste caso, foi analisado a XXVI Reuinón Latino Americana de Matemática Educativa (RELME) realizado em
2012 em Minas Gerais. O RELME é um evento anual e de referência para a área da Educação Matemática.
Realizou-se um estudo na característica de estado da arte que identificou o total de trabalhos publicados
no ano de 2012 sobre o ensino de funções e o que se apresentou neles.

O exame dos “estados da arte” serve fundamentalmente para situar o pesquisador, dando-lhe um
panorama geral da área e lhe permitindo identificar aquelas pesquisas mais relevantes para a questão de
seu interesse. (ALVES-MAZZOTI; GEWANDSZNAJDER, 2002, p. 181). Desta forma apresentar-se-á a
realidade no contexto brasileiro a partir dos dados obtidos para refletir-se acerca das práticas
metodológicas no Ensino Médio.

Partindo-se dessa perspectiva, dos 373 artigos publicados no RELME 2012, foram encontrados 58, sendo
21 voltados para o ensino de funções, 25 para a profissionalização docente para o Ensino Médio e e 12
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para as práticas metodológicas. Destes 58, utilizou-se a amostragem não probabilística para selecionar os
trabalhos brasileiros. “A característica principal das técnicas de amostragem não probabilística é a de que,
não fazendo uso de formas aleatórias de seleção, torna-se impossível a aplicação de fórmulas estatísticas,
por exemplo, [...] de erros de amostra” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 37). Com isso, filtrou-se um total
de 17 artigos.

O tratamento de análise dos dados e discussão dos resultados foi realizado via a estatística descritiva, da
qual emergiram: quadro, série estatística geográfica (é a apresentação em forma de tabela que torna os
dados estatísticos mais claro conforme sua especificidade, que nesse caso corresponde aos estados
brasileiros) e porcentagens para a descrição dos mesmos.

4 Análise dos dados e discussão dos resultados

Conforme a definição de Marconi e Lakatos (2009, p. 221) entende-se por dados sendo a “apresentação
dos resultados, passo a passo, indicando os elementos mais importantes, delineando as fases do estudo e
o que a pesquisa realmente apurou”. Nesse sentido, a análise dos dados faz-se essencial para explicar os
fenômenos, neste caso, por métodos matemáticos e estatísticos (Ibid). Com isso, a interpretação destes
dados por meio da discussão dos resultados é a forma científica para apontar os pontos mais importantes
do estudo.

A partir desta definição, discute-se os dados obtidos na pesquisa quantitativa por meio de estatística
descritiva. Do total de 373 artigos publicados no XXVI RELME, foram filtrados 58 com a temática sobre o
ensino de funções, práticas metodológicas e profissionalização docente, sendo apenas 17, destes, de
origem brasileira. Para o delineamento da pesquisa, utilizaram-se três descritores-chave para a
categorização dos artigos brasileiros, sendo, respectivamente, “Formação docente para o ensino de
funções”; “Ensino e aprendizagem de funções” e “Práticas metodológicas para o ensino de funções”.

Com a categorização dos artigos, elaborou-se o quadro 2 no qual consta a região dos artigos por descritor,
bem como a subtemática, esta sendo os assuntos apresentados nas investigações e o tipo de pesquisa
realizada (tese, dissertação ou pesquisa científica geral).

Analisando o quadro abaixo, pode-se identificar o maior número de produções correspondendo ao
processo de ensino e aprendizagem de funções, um total de 08 (47,06%), seguido pelas práticas
metodológicas com 05 (29,41%) pesquisas e 04 (23,53%) investigações sobre a formação docente.
Também, é perceptível que há apenas três regiões brasileiras que publicaram seus estudos no RELME
2012 (Nordeste, Sudeste e Sul), sendo a região Sudeste com o maior número de pesquisas.

Quadro 02: Pesquisas brasileiras publicadas no XXVI RELME sobre o ensino de funções

Revisão Bibliográfica sobre Ensino de Funções
Descritores Nº de

Arti-gos
Regiões do
Brasil Quantidade Subtemas Tipo de pesquisa

Formação
docente para o
ensino de
funções

4
MG 2 Uso das TIC&39;s Teses, dissertações e

Trabalho de
Conclusão de Curso
- TCC (Graduação)

PR 2 Uso das TIC&39;s,
Resolução de problemas

Ensino e
aprendizagem
de funções

8

CE 1 Cálculo Diferencial e
Integral

Teses, dissertações e
pesquisas científicas
gerais

RJ 1 Dificuldades de
aprendizagem

RS 2 Resolução de problemas
Tipos de funções, Cálculo

Pág.8/12



SP 4 Diferencial e Integral

Práticas
metodológicas
para o ensino de
funções

5

MG 2 Uso do livro didático,
Modelagem matemática Teses, dissertações e

pesquisas científicas
gerais

RJ 1 Ensino Fundamental

SP 2 Uso do livro didático,
Função Racional

Fonte: os autores (2013)

As práticas metodológicas que emergiram dos trabalhos apresentados têm o maior foco no uso do livro
didático. Quanto à formação docente, esta tem o foco no uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC&39;s) e na resolução de problemas. No entanto, no descritor ensino e aprendizagem de
funções tais práticas não são desenvolvidas. A justificativa para isso denota estudos em âmbito maior.

Quanto a localização geográfica, no qual os trabalhos foram publicados, no contexto nacional das
publicações, apresenta-se uma série estatística para melhor organização das informações. Para Marconi e
Lakatos (2009, p. 185), “série é toda e qualquer coleção de dados referentes a uma mesma ordem de
classificação”. Neste sentido, considerando o total de pesquisas brasileiras publicadas no XXVI RELME,
apresenta-se a série geográfica abaixo.

Quadro 3 -Artigos Publicados no XXVI Relme por Estado Brasileiro - Série Regional

Estados Número de Artigos
Ceará

Minas Gerais

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

São Paulo

01

04

02

02

02

06

Fonte: os autores (2013)

O que se pode perceber, é que a maior concentração de estudos sobre o ensino de funções está na Região
Sudeste, na qual contempla um total de doze (70,59%) artigos, seguido pela Região Sul com quatro
(23,53%) e por fim, um único estudo na Região Nordeste (5,88%). Entretanto, não houveram publicações
de pesquisas em duas regiões brasileiras (Centro-Oeste e Norte).

Nessa perspectiva, as pesquisas foram representadas graficamente por descritor utilizados na pesquisa, e
quantificados por tipo de pesquisa (Série geográfica específica).

Quadro 4 -Produções sobre o Ensino de Funções no XXVI RELME 2012

Descritores Teses Dissertações Pesquisas gerais
Ensino e aprendizagem 4 1 3
Formação Docente 1 2 1
Práticas Metodológicas 0 3 2
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Fonte: os autores (2013)

Observando-se a série acima, pode-se concluir que o maior número de publicações referem-se a pesquisas
realizadas no âmbito da Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), correspondendo a um
número de 11 (64,71%) investigações. A preocupação maior deste nível diz respeito à formação docente e
o ensino e aprendizagem de funções. No entanto, as práticas metodológicas, das cinco pesquisas
realizadas, 40% delas, ou seja, 02 foram realizadas por pesquisadores de outros níveis, ou atuantes na
Educação Básica.

O que é perceptível que, baseado no número de produções, os professores atuantes na educação básica
sentem a necessidade de melhor desenvolver a prática metodológica, por outro lado, pode-se,
hipoteticamente, inferir que estes professores, não estão tendo tempo para a produção científica, em
virtude de inúmeros fatores, tais como, excesso de trabalho, dificuldades de pensar no seu fazer docente e
socializá-lo nos espaços educacionais científicos, etc (NÓVOA, 2004). Contudo é mister que os profissionais
da educação produzam ciência. Para tanto, é preciso ser-lhe proporcionado espaço e tempo para tal
realização, para que haja efetividade e qualidade no processo investigativo em Educação Matemática em
consonância a prática que se está realizando.

5 Considerações finais

O ensino de funções no Ensino Médio tem uma significativa importância para a Matemática, visto a sua
aplicabilidade nos diversos campos do conhecimento. Este conteúdo serve de fundamento elementar para
representação e contextualização de áreas como a Física, Química, Biologia, Administração, etc.

Outro aspecto relevante para a aprendizagem das funções é para o estudo, no Ensino Superior, do Cálculo
Diferencial Integral (CDI), área da Matemática que tem por função ser ferramenta para diversas ciências,
tendo aplicabilidade, essencialmente, nas Engenharias. Nesse sentido, para o estudo de CDI, as funções
são pré-requisitos para a aprendizagem, cabendo-lhe aos professores do Ensino Médio, desenvolver este
conteúdo com o público da melhor forma possível, utilizando diferentes estratégias metodológicas para a
ensinagem de modo a proporcionar maior sucesso na aprendizagem de funções.

&nbs, p; Todavia, como mostrou-se nesta revisão bibliográfica acerca da produção apresentada no XVII
RELME - 2012, há pouca produção científica brasileira no cenário, ou seja, 4,55% do total de artigos
publicados, pelo menos no contexto do RELME/2012, Assim, é evidente a necessidade de maiores estudos
voltados ao pensamento metodológico e a preparação do professor para o ensino de funções.

Não pode se pensar apenas no estudante do Ensino Médio deve-se ter em mente que este aluno é um
potencial indivíduo ao ingresso no Ensino Superior e, se não houver uma aprendizagem significativa com
práticas diversificadas, poderá ter futuras dificuldades de aprendizagem e ser um potencial desertor no
ensino superior. No entanto, a aprendizagem de funções necessita ser potencialmente explorada na
Educação Básica, visto que muitos estudantes não dão prosseguimento em seus estudos acadêmicos, o
que torna-se essencial o estudo da análise gráfica bem como a aplicabilidade no cotidiano do estudante.
Nesse sentido, não pode-se esperar somente a continuidade do estudo no Ensino Superior.
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