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Resumo: Neste trabalho, tratamos de forma sucinta o referencial teórico da pesquisa considerando as
relações institucionais e pessoais sobre o objeto matemático função afim. Primeiramente, apresentamos as
relações institucionais esperadas analisadas por meio das propostas dos documentos oficiais. Em seguida,
discutimos a metodologia da pesquisa, assim como a grade de análise construída para avaliar as possíveis
marcas das relações institucionais sobre as relações pessoais dos estudantes. Apresentamos ainda
exemplos sobre a análise dos livros didáticos e alguns resultados obtidos pelos estudantes de uma escola
pública estadual, para as questões do SARESP que versam sobre a noção de função afim. E, finalmente
fazemos algumas considerações em função dos resultados obtidos nas análises.
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Abstract: In this work, we treat briefly the theoretical research considering the institutional and personal
relationships on the mathematical object affine function. First, we present the expected institutional
relations analyzed through the proposals of official documents. Then, we discuss the research methodology
as well as the analysis grid constructed to evaluate the possible marks of institutional relations on the
personal relationships of the students. We also present examples of the analysis of textbooks and some
results obtained by students in a public school, for SARESP issues that deal with the notion of affine
function. And finally we make some comments on the results obtained in the analyses.

Key-words: Affine function. Institutional and personal relationships.

Introdução
A deficiência do ensino em todos os níveis tem várias causas, mas analisaremos aqui apenas as
deficiências relativas ao trabalho em matemática tanto do ponto de vista do professor quanto do aluno.
Pretendemos, com essa análise, encontrar novos meios de reflexão que possibilitem uma melhora no
processo de ensino e aprendizagem de matemática.
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Verificamos, por meio de pesquisas sobre a transição entre o Ensino Médio e Superior, conforme trabalho
de Andrade (2012), que tanto no Ensino Médio quanto no Ensino Superior, os estudantes têm grandes
dificuldades, pois muitas vezes não dispõem das competências e habilidades necessárias para o seu
desenvolvimento escolar e profissional. Muitas dessas dificuldades estão associadas à não mobilização dos
conhecimentos matemáticos trabalhados nas etapas escolares anteriores, em função das diferentes formas
com que esses conhecimentos matemáticos podem ser abordados como mostra Gueudet (2008) ao
considerar os diferentes modos de olhar para a questão da transição entre o Ensino Médio e Superior.

Essa inadequação dos conhecimentos anteriores conduz a uma situação de desinteresse difícil de ser
ultrapassada, uma vez que, a falta de conhecimentos mobilizáveis tende a aumentar no decorrer das
diferentes etapas da escolaridade, em que cada vez mais alguns desses conhecimentos são considerados
disponíveis pelos professores que avaliam não ser necessária a retomada dos mesmos, mas é importante
observar que isso pode induzir à riscos de reprodução de estratégias de aprendizagem, nem sempre
favoráveis.

Essa situação se reflete na qualidade de ensino da matemática nos Ensinos Médio e Superior, o que nos
conduziu a trabalhar a questão da flexibilidade cognitiva, isto é, a capacidade de articular diferentes
quadros, registros de representação semiótica, ostensivos e não ostensivos, pontos de vista e fazer apelo
às diferentes técnicas para solução de tarefas que envolvam um mesmo objeto matemático sem que para
isto seja necessário um apelo explícito, ou seja, o estudante dispõe dos conhecimentos matemáticos
necessários para desenvolver a técnica para a solução da tarefa que lhe é proposta. Certamente, em
relação aos conceitos em jogo poderão existir, ainda, conhecimentos que não foram desenvolvidos, mas
sua flexibilidade de trabalho em relação a conhecimentos anteriores é um elemento essencial para
encontrar o significado e poder utilizá-lo posteriormente de forma disponível em outras questões nas quais
este conhecimento se mostra necessário.

Sendo assim, escolhemos trabalhar a questão da flexibilidade cognitiva, analisando quais as condições
necessárias para que o estudante possa articular de forma autônoma, sendo capaz de resolver tarefas que
se colocam em sua vida escolar e profissional relacionados à noção de função afim.

Iniciamos assim, este trabalho com o seguinte questionamento:

1) Quais os conhecimentos necessários para compreender a noção de função afim e poder aplicá-la de
forma eficaz quando necessário

2) Sobre que níveis deconhecimento (técnicos, mobiliz´veis, disponíveis) fundamentar essas necessidades
(segundo Robert)

3) Quais as praxeologias existentes

4) Quais as relações pessoais desenvolvidas pelos estudantes para a noção de função afim, quando se
considera as relações institucionais existentes

Analisamos o funcionamento institucional por meio das noções didáticas de relações institucionais e
pessoais, praxeologias, ostensivos e não ostensivos, quadros e níveis de conhecimento esperados dos
estudantes e pontos de vista.

Essa análise institucional foi feita por meio da pesquisa de documentos oficiais, que em nosso trabalho
corresponde ao que denominamos relações institucionais esperadas, de um conjunto de livros didáticos
com propostas para o Ensino Médio, que para nós correspondem às relações institucionais existentes e da
análise das relações pessoais desenvolvidas pelos estudantes, que para esse trabalho foram considerados
os resultados obtidos por estudantes de uma escola pública do estado de São Paulo para a prova realizada
pela Secretaria da Educação do Estado, denominada SARESP para o ano de 2005, prova para a qual
tivemos acesso às questões e aos resultados dos estudantes.
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Referencial teórico da pesquisa

Para tratar as questões apresentadas acima, escolheu-se como referencial teórico os trabalhos de
Chevallard (1992, 1994, 1996) nos quais as noções de relações institucionais e pessoais, praxeologias e
ostensivos e não ostensivos são introduzidas, de Robert (1998) que define os três níveis de conhecimento
esperados dos estudantes, de Douady (1984) que introduz as noções de quadros, mudança de quadros,
ferramentas, objetos e dialética ferramenta/objeto.

Na sequência apresentamos uma breve descrição dos elementos, associados às abordagens teóricas
indicadas acima, utilizados na pesquisa.

As noções de relações institucionais e pessoais, praxeologias e ostensivos e não ostensivos

A partir das noções fundamentais objeto (O), pessoa (X) e instituição (I) Chevallard (1992) define relação
pessoal e relação institucional ao objeto O.

• Relação Pessoal: Quando um objeto O existe para uma pessoa X, diremos que X conhece O, a
relação R(X, O) especificando a maneira que X conhece O.

• Relação Institucional: Quando um objeto O existe para uma instituição I, diremos que O é um
objeto de I, a relação R(I, O) especificando a maneira que O existe para I.

Segundo Chevallard (1996), a premissa básica da Teoria Antropológica do Didático – TAD aceita que toda
atividade regular humana pode ser entendida por meio de um modelo único denominado praxeologia. Uma
praxeologia relativa a um tipo de tarefa é constituída de um bloco prático técnico [tipo de tarefa, técnica]
e de um bloco tecnológico-teórico [tecnologia, teoria]. O bloco [tecnologia, teoria] é, normalmente,
identificado como um saber e o bloco [tipo de tarefa, técnica] como um saber fazer. Uma das funções da
tecnologia é de explicar, esclarecer a técnica e a teoria é a tecnologia da tecnologia.

Conforme Chevallard (1994) o que permite manipular as técnicas são os objetos ostensivos que
correspondem a objetos que têm para nós uma forma material, sensível. Exemplos: Um objeto material
(uma caneta, um compasso, etc.) é um ostensivo. Também são objetos ostensivos: Os gestos: ostensivos
gestuais; as palavras, e, mais genericamente, o discurso : ostensivos discursivos; os esquemas, desenhos,
grafismos: ostensivos gráficos; as escritas e formalismos: ostensivos escriturais. Ao contrário dos objetos
ostensivos, os objetos não-ostensivos, que denominamos usualmente de noções, conceitos, ideias, etc,
não podem ser manipulados, eles só podem ser evocados por meio da manipulação dos ostensivos
associados.

Chevallard (1994) observa, ainda, que existe uma dialética necessária entre ostensivos e não ostensivos,
pois os ostensivos são manipulados por meio de regras, cuja distinção é feita pelos não ostensivos,
enquanto que os não ostensivos são evocados por meio da manipulação dos ostensivos.

A noção de quadro e mudança de quadros segundo Douady

Segundo Douady (1984) um quadro é constituído de objetos de um ramo das matemáticas, das relações
entre os objetos, de suas formulações eventualmente diversas e das imagens mentais associadas a esses
objetos e essas relações. Essas imagens têm um papel essencial e funcionam como ferramentas dos
objetos do quadro. Dois quadros podem conter os mesmos objetos e diferir pelas imagens mentais e
problemáticas desenvolvidas.

Douady define ainda as noções de ferramentas implícita e explícita e objeto, ou seja, uma ferramenta
pode ser implícita se ela corresponde a um conceito em elaboração, e isto pode durar vários anos. Uma
ferramenta pode ser explícita se ela corresponde a uma utilização intencional de um objeto para resolver
um problema. Por objeto, entendemos o objeto cultural tendo seu lugar em um edifício mais amplo que é
o saber das matemáticas, num dado momento, reconhecido socialmente. O objeto é matematicamente
definido, independentemente de suas utilizações. O status de objeto permite a capitalização do saber e,
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portanto, a extensão do corpo dos conhecimentos. Ele permite também reinvestir em novos contextos
eventualmente muito afastados do contexto original.

A partir das noções de quadro, ferramenta e objeto Douady define as mudanças de quadros, que
correspondem a atividades constantes no trabalho dos matemáticos, como um meio de obter formulações
diferentes de um problema que, sem ser necessariamente equivalentes, permitem um novo acesso às
dificuldades encontradas para fazer funcionar as ferramentas e técnicas que não se impunham na primeira
formulação. Além disso, quaisquer que sejam as traduções de um quadro em outro, elas terminam sempre
em resultados desconhecidos, em novas técnicas, na criação de novos objetos matemáticos, em suma, no
enriquecimento do quadro original e dos quadros auxiliares de trabalho.

Os três níveis de conhecimento esperados dos estudantes conforme definição de Robert

A abordagem teórica dos três níveis de conhecimento esperados dos estudantes será fundamentada na
definição de Robert (1998), a saber:

O nível técnico corresponde a um trabalho isolado, local e concreto. Está relacionado principalmente às
ferramentas e definições utilizadas em uma determinada tarefa.

Para as funções de reais em reais, podemos considerar os seguintes exemplos:

- Construir o gráfico da função f(x) = 2x + 1.

- Determinar os coeficientes a e b para a função f(x) = 3x + 5.

O nível mobilizável corresponde a um início de justaposição de saberes de um certo domínio, podendo até
corresponder a uma organização. Vários métodos podem ser mobilizados. O caráter ferramenta e objeto
do conceito estão em jogo, mas o que se questiona é explicitamente pedido. Se um saber é identificado,
ele é considerado mobilizado se ele é acessível, isto é, se o estudante o utiliza corretamente. Exemplos:

- Esboçar o gráfico da função f(x) = 3x + 2 e determinar seus coeficientes linear e angular.

- Identificar num conjunto de funções dadas quais são funções afim.

O nível disponível corresponde, a saber, responder corretamente o que é proposto sem indicações, de
poder, por exemplo, dar contra-exemplos (encontrar ou criar), mudar de quadro (fazer relações), aplicar
métodos não previstos. Esse nível de conhecimento está associado à familiaridade, ao conhecimento de
situações de referência variadas que o estudante sabe que as conhece (servem de terreno de
experimentação), ao fato de dispor de referências, de questionamentos, de uma organização. Podendo
funcionar para um único problema ou possibilitando fazer resumos. Exemplo:

- Um operário ganha R$ 3,00 por hora de trabalho de sua jornada semanal regular, que é de 40
horas. Eventuais horas extras são pagas com um acréscimo de 50%. Encontre uma fórmula
algébrica para expressar seu salário bruto semanal e uma fórmula algébrica para expressar seu
salário para as semanas em que trabalha mais que 40 horas.

Metodologia da pesquisa
A pesquisa se desenvolveu em duas fases, inicialmente fez-se uma análise institucional das possibilidades
de articulação entre as diferentes formas de representação simbólica da noção de função afim via
parâmetros e livros didáticos. Em seguida, analisam-se as relações pessoais desenvolvidas pelos
estudantes de uma escola pública de São Paulo, via questões sobre a noção de função afim encontradas
na prova do SARESP 2005.
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Para a análise das relações institucionais se considera:

- Uma análise das considerações feitas nos documentos oficiais em relação à proposta de estudo da noção
de função afim, isto é, o que os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM (BRASIL,
2002) e Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio +: Ciências da Natureza e suas Tecnologias -
PCN + (BRASIL, 2005), propõem em termos do saber matemático associado à noção de função afim e
quais as orientações dadas aos professores.

- Uma análise para observar como é proposto o trabalho sobre a noção de função afim em dois livros
didáticos indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLEM e destinados aos estudantes do
Ensino Médio.

Para a análise das relações pessoais desenvolvidas pelo grupo de estudantes que tivemos acesso para a
pesquisa, considera-se:

- Uma análise dos resultados obtidos pelos estudantes de uma escola pública estadual, localizada em um
bairro da Zona Sul de São Paulo para as questões do SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo) que versam sobre a noção de função afim. Para as análises propostas
acima, construímos a seguinte grade de análise.

A grade de análise
O propósito dessa grade é de servir como um instrumento que permita analisar os diferentes níveis de
conhecimento exigidos dos estudantes num curso de introdução à noção de função afim para o Ensino
Médio.

Essa grade permite analisar os três níveis de conhecimento (técnico, mobilizável e disponível) exigidos dos
estudantes:

- Em função das tarefas associadas à noção de função afim encontradas no Ensino Médio;

- Em função das variáveis dessas tarefas, para as quais daremos ênfase ao nível de conhecimento
pedido explicitamente no enunciado e os diferentes níveis de conhecimento de outras noções que
devem ser utilizados para a solução da tarefa.

Primeiramente, estudamos as diferentes tarefas usualmente encontradas para a introdução da noção de
função afim no Ensino Médio e, em seguida, quais os diferentes níveis de conhecimento exigidos dos
estudantes na solução dessas tarefas. Para especificar a tarefa em relação aos diferentes níveis de
conhecimento exigidos, consideramos as variáveis das tarefas definidas abaixo:

• O nível de conhecimento exigido na tarefa;
• Ostensivos de representação dados no enunciado;
• Quadros em que a tarefa é enunciada;
• Ostensivos de representação utilizados na solução da tarefa;

◦ Níveis de conhecimento necessários para a execução da tarefa em relação às noções que
serão utilizadas.

Exemplo de funcionamento da grade em uma tarefa

Tarefa geral: Passagem do ostensivo de representação gráfico para o ostensivo de representação algébrico
explícito. Exemplo: No gráfico abaixo, você vê uma reta que corta o eixo X no ponto de abscissa 8 e o eixo
Y no ponto de ordenada 6. A equação dessa reta é: (É dado o gráfico de uma reta no sistema cartesiano
ortogonal. Esse gráfico corta o eixo das ordenadas no ponto (0, 6) e o eixo das abscissas no ponto (8, 0))
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(A) y = – 3/4x + 6 (B) y = 3/4x + 6 (C) y = – 6x + 8 (D) y = 6x +8

Fonte: Saresp 2005 - Prova de Matemática da 3º série do Ensino Médio período noturno

• Nível de conhecimento exigido na tarefa: disponível;
• Ostensivos de representação dados no enunciado: registro de representação da língua natural;
• Quadros em que a tarefa é enunciada: numérico e algébrico;
• Ostensivos de representação exigidos na solução da tarefa: ostensivo de representação gráfica,

ostensivo de representação algébrico intrínseco e ostensivo de representação algébrico explícito;
• Níveis de conhecimento necessários para a execução da tarefa em relação às noções que serão

utilizadas: mobilizar a noção de função afim e articular com: a noção de inclinação da reta
(coeficiente angular e coeficiente linear). Além disso, a solução pode exigir outros conhecimentos
disponíveis que dependam do caminho escolhido para solução.

A análise dos documentos oficiais
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM e PCN+), relativos à matemática,
apresentam as finalidades do ensino da disciplina, tanto do ponto de vista de sua aplicação quanto dos
conteúdos a serem trabalhados.

Observa-se que existe uma preocupação com o trabalho articulado dessa noção com as noções de
progressões, as noções associadas ao quadro da geometria analítica, as noções de polinômio que devem
permitir aos estudantes uma articulação intramatemática e, além disso, o texto mostra a importância
desse trabalho para desenvolver as habilidades de leitura, interpretação dos ostensivos de representação
gráfica, mesmo se não tratam a questão com essa terminologia, incluindo a articulação com outros
quadros como a física, a economia, etc. e com situações que podem ser encontradas no cotidiano.

Além disso, o texto deixa evidente a importância desse trabalho e do estudo da noção de função para a
preparação científica dos estudantes. É importante ressaltar, também, a importância do trabalho
interdisciplinar que aparece por meio dessas propostas de articulação dos conhecimentos matemáticos
desenvolvidos no Ensino Fundamental e dos novos conhecimentos que estão sendo introduzidos no Ensino
Médio.

A análise dos livros didáticos
O livro didático de matemática é uma ferramenta de grande importância para professores que dependem
dele, no que se refere à abordagem, sequência e profundidade de conteúdos, sendo também um
instrumento de trabalho do aluno.

A análise dos livros didáticos foi estruturada em torno das seguintes questões:

- Como é introduzida a noção de função afim, quais representações são utilizadas e como elas se articulam

- Que pesos respectivos ocupam os níveis: técnico, disponível e mobilizável nas tarefas propostas aos
estudantes

- Se existe um discurso do tipo metamatemático no curso e no tratamento dos exemplos que o
acompanham que auxilie os estudantes no desenvolvimento dos níveis mobilizável e disponível
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Aqui, entende-se por metamatemático o segundo sentido dado por Polya à palavra método, isto é,
segundo ele, um método é “como pensar em algo que já funcionou para reutilizá-lo”. (Enseigner
autrement les maths en Deug A premiere anée, 1990)

Para a introdução da noção de função afim, verificamos que, em geral, os livros didáticos começam com a
definição algébrica utilizando símbolos e fórmulas. Alguns procedimentos são apresentados por meio de
exemplos específicos, embora alguns apresentem nos exercícios resolvidos e propostos problemas, nos
quais aparecem, por exemplo: temperatura em função de tempo, custo em função de tempo, havendo
uma preferência por casos em que os cálculos não são complicados, pois o que se visa é a compreensão
do procedimento e o raciocínio do aluno.

Os livros didáticos analisados

Análise da obra: Matemática Ensino Médio 1ª série (Edwaldo Roque Bianchini / Herval Paccola)
Volume 1, 2004.

A obra trata quase que exaustivamente sobre as articulações possíveis para o trabalho de intramatemática
e extramatemática com a noção de função afim, utilizando as mudanças de quadros e os diferentes
ostensivos de representação considerando também a passagem de um ostensivo para o outro, mesmo que
estas questões não são tratadas nestes termos.

Comentários e Análise:

O livro está dividido em doze capítulos, sendo que a noção de função afim é apresentada no capítulo 5
como “Função polinomial do 1º grau”. Os autores introduzem a noção de função afim iniciando por um
texto com informações históricas sobre o tema, destacando a associação da função afim aos conceitos de
proporção, equação e uso da representação gráfica. Verifica-se aqui, que os autores já introduzem a noção
de função afim articulando com noções que já se supõem disponíveis para os estudantes e que já exigem
uma mudança de quadro e um trabalho com diferentes ostensivos de representação.

Após essa introdução de noção de função afim, os autores, propõem questões, das quais as primeiras são
bem semelhantes aos exemplos e as outras envolvem articulações com outras noções matemáticas (noção
de valor numérico, noção de polinômio, noção de sistemas lineares formado por duas equações lineares
com duas incógnitas), porém de forma direta sem explorar muito o cotidiano.

Trata-se de uma obra destinada a estudantes, mas que deve ser complementada pelo professor, ou seja,
nos exercícios propostos pelos autores, os estudantes necessitam aplicar as técnicas e procedimentos de
passagem entre ostensivos de representação de função afim, algumas são tratadas pelos autores, mas em
geral, essa atividade é deixada a cargo do professor.

Análise da Obra: Matemática Ensino Médio 1ª série (Luiz Roberto Dante) Volume 1, 2004.

A obra, como a anterior, trata quase exaustivamente sobre as diferentes articulações intramatemáticas e
extramatemáticas, dando ao professor e ao aluno várias pistas de trabalho que poderão ser ampliadas em
função dos interesses pessoais.

Comentários e Análise:

O livro está dividido em 10 capítulos, com a noção de função afim apresentada no capítulo 4, com essa
terminologia, sendo os três primeiros capítulos dedicados a: Conjuntos, Conjuntos Numéricos e Funções.

O conteúdo de função afim foi dividido em 17 itens, em que o autor apresenta em cada item de forma
detalhada as definições e os exercícios resolvidos, para os quais existe um discurso tecnológico sobre as
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noções e técnicas necessárias para o seu desenvolvimento. Observa-se nesta obra que o autor está
preocupado em articular o máximo de noções possíveis com a noção de função afim contemplando assim
as recomendações das propostas governamentais.

A obra também faz as articulações entre a noção de função afim e os conhecimentos intramatemáticos e
extramatemáticos, mas para que possa ser trabalhado em sua totalidade é necessário que o professor
fique atento para o nível de seus estudantes em relação às noções em jogo. Verifica-se, assim, que
existem muitas possibilidades de articulação e é necessário que um trabalho específico e cuidadoso que
leve os estudantes a desenvolverem o hábito de pensar desta forma flexível, mas verifica-se na
apresentação da obra que este trabalho é exaustivo e exige muita dedicação tanto da parte do professor
como do aluno.

Análise dos resultados obtidos pelos estudantes de uma escola publica
do estado de São Paulo no Saresp

A edição do Saresp - Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo -
(fundamentado nas propostas curriculares da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas –
CENP/SEE e nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEMs) realizada em
novembro de 2005 será objeto dessa análise, pois possui elementos que permitem a análise das diferentes
formas de conhecimento associadas à noção de função afim e foi a penúltima prova publicada na íntegra e
para a qual tivemos acesso aos resultados dos estudantes de uma escola da Zona Sul de São Paulo.

O objetivo de apresentar esses resultados é verificar quais as relações pessoais desenvolvidas pelos
estudantes dessa escola da Zona Sul da cidade de São Paulo, em relação ao objeto de estudo função afim
com base nas relações institucionais existentes.

Para observar as relações pessoais desenvolvidas por estes estudantes, em relação ao objeto função afim,
selecionam-se aqui, duas questões do Ensino Médio do período noturno do Saresp 2005, aplicadas para os
alunos de uma escola publica Estadual localizada na zona Sul da cidade de São Paulo. Trata-se de um
resultado parcial que permite compreender melhor a relação que os estudantes dessa determinada escola
desenvolveram em relação ao objeto função afim.

Para a análise dos resultados, consideram-se as seguintes categorias:

I – Nível de conhecimento esperado dos estudantes: técnico, mobilizável e disponível (segundo Robert);

II - Conhecimentos disponíveis para solução da tarefa.

Em seguida, apresenta-se o desempenho dos estudantes em relação às questões que servem de exemplo,
seguidos de um comentário.

Exemplo 1: Entre os gráficos abaixo, o único que representa uma função do tipo y = ax +b é:

(A) gráfico de uma reta; (B) gráfico da função y = 1/x; (C) gráfico da função quadrática

y = ax2; (D) gráfico da função exponencial y = ax.

Fonte: Saresp 2005 - Prova de Matemática da 1º série do Ensino Médio período noturno

Observação: Indicamos as funções, mas na tarefa era dado o gráfico das funções consideradas.

I – Nível de conhecimento esperado dos estudantes: técnico, mobilizável e disponível (segundo Robert):

Técnico;

II - Conhecimentos disponíveis para solução da tarefa
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Fórmula-gráfico; identificação da reta no plano cartesiano usando a lei de formação (fórmula) de uma
função afim por meio da fórmula f(x) = ax + b;

Tabela 1: Desempenho dos alunos

Questão 05 Turma D % Turma E %
Turmas

D + E
%Turmas D +
E

A 10 35,8 11 36,6 21 36,2
B 7 25 11 36,6 18 31,1
C 3 10,7 4 13,3 7 12
D 8 28,5 4 13,3 12 20,7
Total 28 100 30 100 58 100

Fonte: A pesquisa

Comentário:

Essa questão teve um bom índice de acertos, com 21 das escolhas feitas para a alternativa A, que é a
verdadeira, isso pode estar associado ao fato da questão exigir apenas o nível técnico e assemelhar-se
com questões provenientes de livros didáticos. Sendo assim, os estudantes reconhecem mais facilmente
seu enunciado, pois este está mais próximo da realidade encontrada em sala de aula.

Exemplo 2: Para estipular o preço por seu trabalho, o pintor de paredes André cobra uma taxa fixa de R$
50,00 e mais uma taxa de R$ 10,00 por m2 pintado. André vai pintar uma parede de 10m2. Quanto André
cobrará por esse trabalho

(A) R$ 50,00 (B) R$100,00 (C) R$ 150,00 (D) R$ 200,00

Fonte: Saresp 2005-Prova de Matemática da 1º série do Ensino Médio período noturno

I – Nível de conhecimento esperado dos estudantes: técnico, mobilizável e disponível (segundo Robert):

Disponível;

II - Conhecimentos disponíveis para solução da tarefa:

Aplicação das quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão); lei de formação (fórmula) de
uma função afim através da fórmula f(x) = ax + b.

Tabela 2 : Desempenho dos alunos

Questão 07 Turma D % Turma E %
Turmas

D + E

%Turmas

D + E
A 1 3,6 1 3,3 2 3,4
B 2 7,2 9 30 11 19
C 8 28,5 12 40 20 34,5
D 17 60,7 8 26,6 25 43,1
Total 28 100 30 100 58 100
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Fonte: A Pesquisa

Comentário:

Por meio dos dados obtidos, verifica-se que apenas 34,5% dos estudantes responderam corretamente à
questão, pode-se considerar que a dificuldade está na interpretação do problema e no fato do estudante
precisar mobilizar conhecimentos prévios da noção de cálculo de área para saber quantos metros
quadrados foram pintados, o que parece ainda não estar disponível para muitos estudantes, em especial
para os estudantes da Turma D. Vale ressaltar a diferença estabelecida entre as turmas D e E, pois na
Turma D, a maioria dos estudantes optou pela alternativa D, o que já não ocorreu com a Turma E, na qual
um número maior de estudantes optou pela alternativa correta.

Conclusão

A análise dos livros didáticos pode ser considerada como um meio eficaz para compreender quais os
conhecimentos matemáticos necessários para desenvolver a noção de função afim e como esses podem
ser aplicados de forma eficaz. Além disso, com essa mesma análise é possível saber qual o nível de
conhecimento (técnico, mobilizável e disponível) que pode ser esperado dos estudantes que terminam o
Ensino Médio e qual nível de conhecimento era esperado dos estudantes que terminam o Ensino
Fundamental em relação aos conhecimentos matemáticos que podem ser associados à noção de função
afim. Observamos que os livros analisados são de 2004 por corresponderem à relação institucional da
época, mas essas obras podem ser consideradas atuais, pois não sofreram alterações em relação aos
objetos associados à noção de função afim, ou seja, correspondem às relações institucionais atuais.

A grade de análise serviu como instrumento para a análise das relações institucionais. Além disso, a grade
ao ser aplicada sobre as questões do SARESP permitiu reconhecer que nível de conhecimento é realmente
esperado dos estudantes no final de cada série em relação à noção de função afim e as suas possíveis
articulações. Foi também possível verificar por meio da grade de análise as mudanças de quadro
consideradas no Ensino Médio.

É importante ressaltar que nos livros didáticos destinados aos estudantes do Ensino Médio pode-se
observar uma preocupação em desenvolver atividades que exigem a passagem de um ostensivo de
representação para outro. Os autores mostram, sem serem exaustivos, como essas possibilidades podem
ser realizadas, com uma ênfase maior ou menor para determinadas passagens que dependem das
escolhas pessoais, permitindo assim, uma visão geral dos diferentes casos que podem ser considerados.

Com relação às tarefas destinadas aos estudantes, analisadas nos dois livros didáticos do Ensino Médio,
verificou-se que na maioria dos casos fica a cargo do estudante desenvolver a maioria das tarefas que
apresentam um contexto de uma situação-problema, exigindo dele um bom nível de leitura e interpretação
de textos, além de conhecimentos matemáticos ou relacionados a outras ciências que se supõe tenham
sido adquiridos anteriormente e são considerados nesse momento como disponíveis.
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