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1. INTRODUÇÃO

A produção dessa Unidade Didática é o resultado de um ano de estudos, na

condição  de  participante  do  Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  ─

PDE/2014,  oferecido  pelo  Governo  do  Estado  do  Paraná  como  Formação

Continuada.

Este material  é direcionado aos alunos da primeira série do Ensino Médio

Regular  do  Colégio  Estadual  Unidade  Polo  de  Maringá,  como  subsídio  aos

processos de ensinar e de aprender o conteúdo Funções previsto nas Diretrizes

Curriculares de Matemática do Paraná (2008): “Expressões e Função Polinomial do

primeiro  grau”  e  tem como estratégia  metodológica  a  Leitura  de  textos  sobre  a

história da matemática. Assim, essa unidade didática visa contribuir, ainda, com a

formação do aluno enquanto cidadão que lê e compreende o que está lendo em

qualquer área do conhecimento, partindo do pressuposto que a leitura é fundamental

para os processos de ensino e de aprendizagem, pois, as observações cotidianas

apontam como a principal dificuldade escolar. A ideia foi elaborar um material com

atividades que possibilitem ao aluno perceber a formalização do conceito de função

e  a  aplicabilidade  em  seu  cotidiano  correlacionando  com  outras  áreas  do

conhecimento. Contudo, perceber a importância de integrar a leitura e a história da

matemática nas aulas de matemática. 

No intuito de que os processos de ensino e de aprendizagem se efetivem com

significado  e  segurança,  a  presente  produção  didático-pedagógica  apresenta

atividades, com ênfase às contextualizadas na história, visando analisar as atitudes

e os procedimentos dos estudantes da primeira série do Ensino Médio diante da

leitura de textos com fatos históricos nas aulas de matemática.

Assim, as atividades elaboradas visam desenvolver noções e conceitos de

Expressões  e  Funções,  bem  como,  contribuir  com  a  formação  do  aluno  como

cidadão crítico, reflexivo e politicamente inserido no mundo social globalizado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

  Esta unidade didática se propõe a indicar atividades que abordem a inserção

da  história  da  matemática  no  ensino  e  aprendizagem  da  função  polinomial  do

primeiro grau, no Colégio Estadual Unidade Polo – Maringá, PR, na primeira série do
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Ensino  Médio,  considerando  a  necessidade  de  trabalhar  uma  metodologia  mais

apropriada para desenvolver uma compreensão mais significativa para o educando

neste tema. 

Muito  se  fala  sobre  o  uso  da  História  da  Matemática  no  ensino  e

aprendizagem da Matemática,  como podemos perceber  nas sugestões indicadas

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) quanto à abordagem da História da

Matemática como um dos recursos a ser utilizado em sala de aula. 

          De acordo com o PCN: 

A História da matemática, mediante um processo de transposição didática e
juntamente com outros recursos didáticos e metodológicos, pode oferecer
uma importante  contribuição ao processo de ensino e aprendizagem em
Matemática.  Ao  revelar  a  matemática  como  uma  criação  humana,  ao
mostrar necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes
momentos  históricos,  ao  estabelecer  comparações  entre  os  conceitos  e
processos  matemáticos  do  passado  e  do  presente,  o  professor  tem  a
possibilidade de desenvolver  atitudes e valores mais favoráveis do aluno
diante do conhecimento matemático. Além disso, conceitos abordados em
conexão com sua  história  constituem-se  veículos  de informação cultural,
sociológica  e  antropológica  de  grande  valor  formativo.  A  História  da
matemática  é,  nesse  sentido,  um  instrumento  de  resgate  da  própria
identidade cultural. Em muitas situações, o recurso á História da Matemática
pode  esclarecer  ideias  matemáticas  que  estão  construídas  pelo  aluno,
especialmente  para  dar  respostas  a  alguns  “porquês”  e,  desse  modo,
contribuir para a constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de
conhecimento (BRASIL, 1997, p. 45).

Trabalhar com contextos históricos, contribui com a aprendizagem e com a

prática social, cultural, econômica e política, porém, segundo alguns autores, essa

estratégia metodológica não é comum no ensino. De acordo com Bianchi (2006), a

manifestação da História  da  Matemática  ainda se  dá de forma tímida nos livros

didáticos e também no seu uso em sala de aula, mesmo, ela sendo um importante

recurso didático para os processos de ensino e de aprendizagem.

Fazendo  a  abordagem  da  Matemática  em  sala  de  aula  por  meio  da

apresentação de tópicos de sua História como sequência didática e, analisando o

que foi desenvolvido ao longo do processo da articulação intelectual da humanidade,

verificamos  que  podemos  contribuir  para  com  o  ensino  e  a  aprendizagem  de

determinado  conteúdo  matemático  com  mais  significado.  Dessa  maneira,

identificamos a relevância desta metodologia no ensino de função,  na busca por

estratégias em que o aluno atribua sentido naquilo que aprende. 

Entendemos que  a  Matemática  é  uma ciência  em construção  e  que  vem

evoluindo e sofrendo transformações, assim ela não pode ser considerada como um
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conjunto de ideias prontas e definitivas. Além disso, consideramos que a história da

matemática pode ser um recurso metodológico que enriquece e fortalece o ensino

de  matemática,  levando  o  aluno  a  um  aprofundamento  de  ideias  a  serem

construídas,  buscando momentos da história em que o aluno se sinta envolvido,

momentos que favoreçam a leitura, a reflexão e a análise dos resultados obtidos.

Assim  observamos  que  essa  estratégia  nos  oferece  uma  abordagem  mais

significativa,  fugindo  dos  padrões  comuns,  onde  o  educando  se  depara  com

resultados já prontos e acabados, logo sem nenhum elemento motivador para que o

mesmo se aproprie da formalização do conteúdo proposto.

         Diante do quadro atual em sala de aula, onde temos alunos desmotivados,

sem ação, a história da matemática pode vir a conduzir para um caminho em que os

estudantes possam refletir, analisar, explorar e identificar que o conhecimento não

está pronto e sim sempre em evolução, reconhecer que o temos hoje é fruto de um

passado construído com necessidades da época,  sendo reformulado conforme o

tempo se passava. Neste enfoque o educando amplia seu conhecimento e desperta

o seu interesse sobre o conteúdo proposto, concentrando sua atenção e dedicação.

Considerando nossa prática em sala de aula, podemos constatar a dificuldade

dos alunos em entender o conceito de função. Pensando em buscar alternativas

para  amenizar  esta  situação  propomos  inserir  a  história  da  matemática  como

recurso  motivador  e  estratégia  metodológica  no  trabalho  deste  conceito.

Buscaremos  minimizar  o  desinteresse  e  aumentar  o  estímulo  dos  educandos,

esperando  que  sejam  agentes  participativos,  inteirando-se  dos  fatos  históricos,

precursores  deste  contexto,  levando-os  a  reflexões  e  ao  entendimento  do

pensamento matemático.

De acordo com Chagas (s/d), ao citar Biaggi1 (2000): 

não é possível preparar alunos capazes de solucionar problemas ensinando
conceitos matemáticos desvinculados da realidade ou que se mostrem sem
significado  para  eles,  esperando  que  saibam  como  utilizá-los  no  futuro
(BIAGGI, 2000 apud CHAGAS, s/d). 

           Logo para um bom aprendizado o educando deve buscar sentido naquilo que

aprende, sendo assim é preciso que haja relação entre o que vai ser ensinado e o

que supostamente vai dar significado ao seu estudo.

1 BIAGGI, Geraldo Vitória. Uma nova forma de ensinar matemática para futuros administradores: uma
experiência que vem dando certo. Revista de Ciências da Educação. Lorena, v. 2, n. 2, p. 103-113.
2000.
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Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná (DCE):

As  abordagens  do  conteúdo  Funções  no  Ensino  Médio  devem  ser
ampliadas  e  aprofundadas  de  modo  que  o  aluno  consiga  identificar
regularidades,  estabelecer  generalizações  e  apropriar-se  da  linguagem
matemática para descrever e interpretar fenômenos ligados á Matemática e
a outras áreas do conhecimento. O estudo das funções ganha relevância na
leitura e interpretação da linguagem gráfica que favorece compreensão do
significado das variações das grandezas envolvidas (PARANÁ, 2008, p.59).

Como o conceito de função está presente em várias situações do cotidiano, o

seu  estudo  se  torna  um  campo  fértil  para  muitas  abordagens  que  podem  ser

favorecidas pela interpretação de textos, resolução de situações-problema, estudo

de sua evolução histórica, ou seja, abrem-se vários caminhos para se tratar deste

contexto, tornando-o mais compreensivo e mais dinâmico e envolvendo outras áreas

do conhecimento, abrangendo inclusive, sua aplicação.          

           Em conformidade com o PCN (1997), verificamos algumas competências que

se julga serem de suma importância para o estudo de funções. Neste enfoque, o

PCN (1997) garante que, para obter um bom desenvolvimento na aprendizagem de

funções é necessário que a leitura esteja presente,  com interpretação de textos,

resolução  de  situações-problema,  compreensão  da  construção  do  conhecimento

matemático, sendo este conhecimento por meio da história da matemática, de modo

que os  alunos consigam traduzir  uma situação dada em determinada linguagem

para outra, expressar-se com clareza e saber identificar dados relevantes para futura

aplicação. 

Para a construção do conceito de funções é necessário que o pensamento

algébrico esteja presente em seu desenvolvimento, assim, de acordo com a DCE:

 
O  conceito  de  álgebra  é  muito  abrangente  e  possui  uma  linguagem
permeada por convenções diversas de modo que o conhecimento algébrico
não  pode  ser  concebido  pela  simples  manipulação  dos  conteúdos
abordados isoladamente. Defende-se uma abordagem pedagógica que os
articule, na qual os conceitos se complementem e tragam significado aos
conteúdos abordados (PARANÀ, 2008, p.52). 

O  ensino  da  álgebra  fazendo  uso  de  situações  reais  torna  este  conceito

abrangente e com grande significado para o aluno, não se formalizando em apenas

cálculos algébricos abstratos, além disso, a linguagem dos símbolos matemáticos

deve ser uma parte essencial para ao desenvolvimento do conceito de função.

O ensino de álgebra deve possibilitar o desenvolvimento da capacidade de

abstração e da variedade de representações, vinculada à resolução de situações-
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problema, diferenciando o que é uma variável, uma incógnita e compreendendo o

que é uma equação, construindo dessa forma as expressões algébricas. Além disso,

a  linguagem  algébrica  deve  ser  vista  como  parte  integrante  do  pensamento

matemático, engajada em atividades que proporcionem por meio de situações do

cotidiano, a sua generalização, sua representação, estabelecendo assim, relações e

formalizando com expressões.

          No desenvolvimento do conceito de funções segundo a DCE (PARANÁ, 2008,

p.59), o aluno precisa compreender “a estreita relação das funções com a álgebra, o

que permite a solução de problemas que envolvem números não conhecidos”.       

Já no contexto da história da matemática, em conformidade com as Diretrizes

Curriculares da Educação Básica, temos que: 

A  história  da  Matemática  é  um  elemento  orientador  na  elaboração  de
atividades,  na  criação  das  situações-problema,  na  busca  de  referências
para compreender melhor os conceitos matemáticos. Possibilita ao aluno
discutir  razões  para  aceitação  de  determinados  fatos,  raciocínios  e
procedimentos.  A  história  deve  ser  o  fio  condutor  que  direciona  as
explicações dadas aos porquês da Matemática. Assim, pode promover uma
aprendizagem  significativa,  pois  propicia  ao  estudante  entender  que  o
conhecimento matemático é construído historicamente a partir de situações
concretas e necessidades reais (MIGUEL & MIORIM2, 2004 apud PARANÁ,
2008, p.66). 

Com  a  história  da  matemática  o  aluno  poderá  compreender  como  os

conceitos matemáticos foram se construindo e evoluindo, conforme a necessidade

de uma época, podendo ser um instrumento metodológico em que o professor tem a

possibilidade  de  diversificar  sua  forma  de  abordar  um  determinado  conteúdo

matemático,  despertando  o  interesse  e  servindo  como  uma  ferramenta  para  o

professor vencer barreiras que aparecem no seu dia a dia.   

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver a compreensão da função polinomial do primeiro grau por meio

da  investigação  da  história  da  matemática,  buscando  a  formalização  histórica,

levando  o  educando  a  identificar  neste  contexto  a  evolução  cronológica  e  a

relevância deste tema em aplicações de situações-problema da realidade.

2 MIGUEL, A; MIORIM, M. A. História na educação matemática: propostas e desafios. Belo Horizonte:
Autêntica, 2004.
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3.2 Objetivos Específicos

 Possibilitar  ao  aluno  reconhecer  a  relevância  histórica  do  conhecimento  da

história da função polinomial do primeiro grau;

 Construir significados para o estudo de função;

 Analisar  situações-problemas,  selecionando,  organizando,  relacionando,

interpretando dados e informações, representando de diferentes formas; 

 Contextualizar  a  história  da  matemática  como  um  dispositivo  capaz  de

oportunizar o desenvolvimento de atitude e prática criativa em sala de aula;

 Propor situações problema contextualizados, voltados ao cotidiano do aluno;

 Ler e interpretar enunciados relacionando-os a utilização de função;

 Desenvolver atividades que possibilitem a leitura, a interpretação e a interação

com outras áreas do conhecimento;

 Abordar problemas que levem ao desenvolvimento do raciocínio lógico;

 Reconhecer  uma função  polinomial  do  primeiro  grau  por  meio  de  sua  forma

algébrica ou de seu gráfico;

 Reconhecer e utilizar a linguagem algébrica;

 Ler, interpretar e construir gráficos de funções polinomiais.

4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Os textos  e os  exercícios  a serem desenvolvidos em sala  de aula,  serão

apresentados  aos  alunos  por  meio  de  fotocópias.  E  as  atividades  com  vídeos,

ocorrerão  no  colégio  e  fora  dele,  pois,  existem  vídeos  como  sugestão  para

complementar as atividades. 

4.1 ATIVIDADE 01: QUESTIONÁRIO

Conteúdo Estruturante: Números e Álgebra e Função. 
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Conteúdo  Específico:  Equação,  Expressão  Algébrica  e  Função  Polinomial  do

Primeiro Grau.

Duração: 2 horas/ aula.

Objetivo: Obter dados dos alunos com vistas a identificar o grau de abstração sobre

o conhecimento do conceito de função.

Procedimentos:  Explicar  o objetivo  do questionário  para os alunos e distribuí-lo

para os mesmos. Sendo que, eles deverão responder o questionário individualmente

e sem consultar qualquer tipo de material.

QUESTIONÁRIO 01

1- Sobre o conteúdo de matemática, especificamente o conceito de função,  que

você já estudou, em algum momento foi abordada a história da matemática?

2-  (WALLE, 2009) Na expressão abaixo, que número você pensa que pode ser

colocado na caixa? 
8 + 4 = + 5     

3- (BONGIOVANNI,  VISSOTO  e  LAUREANO,  1997)  O  dobro  de  um  número

adicionado a 10 resulta 170. Escreva na linguagem matemática e verifique que

número é esse? 

4-  (MORI e DULCE, 2012) Antônio tem uma pequena empresa que produz sucos

de frutas. Todo mês, além de uma despesa fixa de R$ 3000,00, ele gasta R$ 0,20

para produzir cada litro de suco.

a)  Escreva  uma expressão que represente  o  gasto  total  mensal  de  Antônio  em

função da quantidade, em litros, de suco produzido.
b) Em certo mês a empresa produziu 5000 mil litros de suco. Quanto foi o gasto total

nesse mês? 
5- Leonardo comprou um carro e para encher o tanque são necessários 52 litros de

combustível, sendo o preço de cada litro de R$ 2,90.

a) Preencha o quadro abaixo
Quadro 01: Preço de Combustível

Preço (R$) ...
Litros  de
combustível
(L)

1 2 3 ... 25 45

Fonte: Elaborado pela autora
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b) Se Leonardo quiser encher o tanque quanto pagará?  
c) Como podemos representar em linguagem matemática, essa variação?

6- (PARANÁ, 2009) Uma corrida de táxi é cobrada da seguinte maneira: R$ 3,50 de

bandeirada (valor inicial mínimo estipulado para uma corrida), mais R$ 1,50 por

quilômetro rodado. Qual expressão matemática representa a situação descrita?

Qual o valor que uma pessoa pagará por uma corrida de 13 km?

7- (CAMPITELI E CAMPITELI, 2006) Uma torneira é aberta e passa a despejar 10

litros de água por minuto em uma caixa d’água vazia. O volume de água na caixa

em litros é dado em função do tempo, em minutos. Analisando o gráfico (volume

x tempo), responda:
Gráfico 01: Volume de água em função do tempo 

Fonte: Campiteli e Campiteli (2006, p. 65).

a) Em dois minutos qual será o volume da caixa de água?
b) Se a capacidade total da caixa de água for de 100L, quantos minutos levarão para

enchê-la?
c)  Há  uma  expressão  matemática  que  pode  representar  essa  situação  em  sua

generalidade? Sim (   ) Não (   ). Se sua resposta for sim, qual será essa expressão?

4.2 ATIVIDADE 02: PAPIROS 

Conteúdo Estruturante: Números e Álgebra.

Conteúdo  Específico:  História  da  Matemática  e  representação  simbólica  dos

números encontrados em Papiros
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Duração: 4 horas/aula.

Objetivos

 Introduzir a história da matemática por meio do conhecimento do papiro;

 Pesquisar e socializar sobre o conhecimento do papiro e sua relevância nos

registros dos conceitos matemáticos.

Procedimentos:  Os alunos serão divididos em grupos de 3 (três)  alunos e irão

pesquisar  na  sala  de  informática  seguindo  o  roteiro  da  pesquisa.  Concluída  a

mesma, um elemento de cada grupo irá expor o que pesquisou para socialização e

discussão. 

Com isso, espera-se que a pesquisa seja um meio para que os alunos possam

compartilhar informações e refletir sobre o aspecto histórico da matemática.

4.2.1 Perguntas relacionadas à Pesquisa sobre o Papiro 

a) Do que é feito o papiro?

b) Em que época e local foi inventado?

c) Qual foi à necessidade de sua utilização?

d) Em qual civilização?  E como era esta cultura?

e) Temos alguns papiros que registraram contextos matemáticos. Quais são eles? 

e) Quais conteúdos matemáticos estes papiros registraram?

f)  Faça  um  breve  relato  dos  papiros  encontrados  que  registraram  conteúdos

matemáticos  contendo:  onde  foram  encontrados,  por  quem,  porque  recebeu  tal

nome e onde se encontra guardado nos dias atuais?

g) Quantos problemas matemáticos ao todo foram registrados nestes papiros? E

qual área da matemática?
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h)  Antes  de  o  papiro  aparecer  existiam  outras  formas  de  se  fazer  registros

matemáticos? Quais?

4.3 ATIVIDADE 03: ÁLGEBRA E EQUAÇÃO

Conteúdo Estruturante: Números e Álgebra

Conteúdo Específico: Equação e Expressão Algébrica

Duração: 5 horas/aula.

Objetivos

 Conhecer  um  pouco  da  história  da  álgebra  e  consequentemente  das

Equações; 

 Representar determinado problema em expressões algébricas;

  Perceber que as letras em uma expressão algébrica representa um número

real qualquer, no qual chamamos de incógnita.

Procedimentos: A professora alerta os alunos para os pontos que eles deverão ficar

atentos  no  texto,  em  seguida,  os  mesmos  farão  a  leitura  individual,  depois,  a

professora  faz  a  leitura,  intervindo  no  sentido  de  esclarecer  o  que  está  sendo

abordado no texto. Posteriormente, a professora:

 Apresenta os conceitos de: expressão algébrica, valor numérico, equação e

equação do 1º grau;

 Divide a turma em duplas para resolução dos problemas históricos; 

 Atua como mediadora durante a resolução dos problemas.

 Escolhe um aluno de cada grupo para apresentar a resolução dos problemas

no quadro;

 Propõe que as mesmas duplas resolvam exercícios; 
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 Os alunos resolvem os exercícios no quadro, discutindo os procedimentos

que cada dupla percorreu e as respostas que encontrou. 

Com esta atividade, espera-se que os alunos percebam a evolução do conceito de

equação e quais foram os matemáticos que contribuíram para o desenvolvimento

deste conceito e que eles consigam, através da leitura e interpretação, representar

algebricamente os problemas, chegando á solução dos mesmos. 

Pontos a observar na leitura do texto para posterior discussão

 Origem da palavra equação;

 Como o povo árabe chamava o valor desconhecido de uma equação;

 Quem foi Al-Khowarizmi;

 Qual foi o matemático considerado o pai da Álgebra.

4.3.1 Texto: Equação3

Equação  é  uma maneira  de  resolver  situações  nas  quais  surgem valores

desconhecidos quando se tem uma igualdade. A palavra “equação” vem do latim

equacione equacionar, que quer dizer igualar, pesar, igualar em peso. E a origem

primeira da palavra “equação” vem do árabe  adala, que significa “ser igual a”, de

novo  a  ideia  de  igualdade.  Por  serem  desconhecidos,  esses  valores  são

representados por letras. Por isso na língua portuguesa existe uma expressão muito

usada: “o x da questão”. Ela é utilizada quando temos um problema dentro de uma

determinada situação. Matematicamente, dizemos que esse x é o valor que não se

conhece.

A primeira referência às equações de que se têm notícias consta do Papiro

Rhind, um dos documentos egípcios mais antigos que tratam de matemática, escrito

3 ULBRA, Centro Tecnológico da. Equações do 1º Grau - Portal Educacional. Arquivo DOC • Texto
Complementar  para  o  conteúdo  de  Equações  do  1º  Grau.  François  Viète.  Disponível  em:  <
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.educacional.com.br
%2Fupload%2FblogSite%2F1960%2F1960143%2F5124%2FEquacoes%2520do
%25201%2520grau862009113257.doc>. Acesso em: 05 nov. 2014.
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há mais ou menos 4000 anos. Como os egípcios não utilizavam a notação algébrica,

os métodos de solução de uma equação eram complexos e cansativos.

Os gregos resolviam equações através de Geometria.

Mas foram os árabes que, cultivando a Matemática dos gregos, promoveram

um  acentuado  progresso  na  resolução  de  equações.  Para  representar  o  valor

desconhecido em uma matemática, ou seja, em uma equação, os árabes chamavam

o valor desconhecido em uma situação matemática de “coisa”. Em árabe, a palavra

“coisa” era pronunciada como  xay.  Daí surge o  x como tradução simplificada da

palavra “coisa” em árabe. No trabalho dos árabes, destaca-se o de Al-Khowarizmi

(século IX), que resolveu e discutiu equações de vários tipos.

Al-Khowarizmi  é  considerado  o  matemático  árabe  de  maior  expressão  do

século IX. Ele escreveu dois livros que desempenharam importante papel na história

da Matemática. Num deles, sobre a arte hindu de calcular, Al-Khowarizmi faz uma

exposição completa dos numerais hindus. O outro,  considerado o seu livro mais

importante, Al-jabr wa’l mugãbalah, contém uma exposição clara e sistemática sobre

resolução de equações.

As equações ganharam importância a partir do momento em que passaram a

ser escritas com símbolos matemáticos e letras. O primeiro a fazer isso foi o francês

François Viète, no final do século XVI. Por esse motivo é chamado “pai da Álgebra”.

Viète também foi o primeiro a estudar as propriedades das equações através

de expressões gerais ax + b = 0. Graças a Viète os objetos de estudo da Matemática

deixaram de serem somente problemas numéricos sobre preços das coisas, idade

das pessoas ou medidas dos lados das figuras, e passaram a englobar também as

próprias expressões algébricas. A partir desse momento, as equações começaram a

ser interpretadas como as entendemos atualmente.

Sabemos que a equação é considerada o idioma da álgebra e, atualmente

elas são usadas, para determinar o lucro de uma firma, para calcular a taxa de uma

aplicação financeira, para fazer a previsão do tempo, etc. 
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Devido  à  evolução  dos  estudos  das  equações,  podemos  utilizar  outras

variáveis,  letras,  para  representar  o  valor  desconhecido,  ou  seja,  o  que se quer

descobrir em uma equação.

Hoje,  chamamos  o  termo  desconhecido  de  incógnita,  que  é  uma  palavra

originária  do  latim  incognitu,  que  também  quer  dizer  “coisa  desconhecida”.  A

incógnita é um símbolo que está ocupando o lugar de um elemento desconhecido

em uma equação.

4.3.2 Conceitos, Exemplos e Exercícios

4.3.2.1 Expressão Algébrica

As expressões que têm variáveis são estudadas numa parte da matemática

chamada Álgebra. Veja alguns exemplos dessas expressões, chamadas também de

sentenças abertas e fechadas.

 Sentenças abertas: a) 2x + 5       b) 2x + 3y

 Sentenças fechadas: a) 12 = x + 5      b) 2x + 10 = 170 

As expressões que apresentam uma ou mais  variáveis  são chamadas de

expressões algébricas.

4.3.2.2 Valor Numérico da Expressão Algébrica

Substituindo  as  variáveis  de  uma  expressão  algébrica  por  números  e

efetuando os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão. Exemplo:

O valor numérico das expressões. 

a) 7x – 8 y2, para x= 3 e y = 2  é  7x – 8y2 = 7.3 – 8.22 = 21 – 32 = - 11 

b) y = 0,2 x + 3000, se x = 10, então, y = 0,2 x + 3000    y = 0,2·10 + 3000  logo y = 2

+ 3000 = 3002 
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Observação: x. 0 = 0, para todo x ∈ IR

A equação  é  uma  sentença  que  só  é  verdadeira  para  alguns  valores  da

incógnita (para um só valor se for equação de primeiro grau, por exemplo). Trata-se

dos valores que são soluções da equação (CENTURIÓN, JAKUBO E LELLIS, 2003,

p. 48; 49 e 70; 71).

4.3.2.3 Equação

Seja a sentença x = (x/2) + 1, ela é chamada de equação, porque tem:

 Uma incógnita, a letra x, que representa o valor que deve ser encontrado;

 Um sinal de igual entre as expressões do 1º membro e do 2º membro.

Perceba  que:  a  palavra  incógnita  quer  dizer  desconhecida  e,  a  palavra

equação começa com equa, que significa igualdade em latim.

Resolver a equação é encontrar o valor da incógnita que torna a sentença

verdadeira.  No caso da equação x = (x/2) + 1, o valor de x é 2, porque, 2 = (2/2) + 1.

Como podemos chegar ao valor 2? Primeiro multiplicamos os dois membros

por 2, eliminando o denominador. Veja:

2.x = [(x/2) + 1].2      2x = (2x/2) + 2       2x = x + 2

Agora, subtraímos x dos dois membros, temos:

2x – x = x + 2 – x     logo       x=2

4.3.2.4 Equação do 1º grau

Equação do primeiro grau é toda equação de incógnita x que tem como forma

geral a expressão ax + b = 0, com a ≠ 0 e, a e b ∈ IR. Em toda equação do 1º grau,

existirá um único valor para x que tornará a expressão ax + b = 0. Não existirá

nenhum outro valor diferente deste que tornará a igualdade ax + b = 0 verdadeira.
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Exemplo: Seja a equação 2x – 10 = 0. Vamos determinar o valor de x para

que a igualdade seja verdadeira (solução da equação) e sua representação na reta

numérica.  Na equação 2x – 10 = 0     temos a = 2 e b = -10

2x – 10 = 0

somando 10 a ambos os lados da igualdade

2x – 10 +10 = 0 + 10

2x = 10

dividindo por 2 ambos os lados da igualdade

2x/2 = 10/2

determinando assim, a solução da equação

x = 5

Ao substituir x = 5 na equação inicial, verificamos a igualdade 0 = 0.

Prova real: 2x – 10 = 0,  logo, 2·5 – 10 = 0,  então,  10 – 10 = 0, portanto, 0 = 0.

O que comprova que x = 5 é a solução da equação 2x – 10 = 0

Representação da Solução da Equação do 1º Grau na Reta Numérica Real.

Apenas o ponto 5 na reta numérica representa a solução da equação do 1º grau 

2x – 10 = 0

Figura 01. Representação da solução da equação 2x-10=0

Fonte: Unigranrio (2014).

4.3.2.5 Problemas

Os  problemas  a e  b abaixo  são  exemplos  encontrados  nos  Papiros

Babilônicos, ou seja, são de uma época bem distante da nossa, mas, que podem ser
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resolvidos com a matemática que temos hoje, desta forma coloque na linguagem

matemática atual, verificando qual é a incógnita e determinando o seu valor.

a) Uma quantidade e o seu sétimo adicionado tornam-se 19. Qual é a quantidade?

b) De uma quantidade de milho equivalente a vinte e uma medidas, um camponês

deve dar ao Faraó uma parte igual à quinta parte da sua. Quanto lhe restará?

c) (GIOVANNI, CASTRUCCI E GIOVANNI JR, 2002, p.139) Um armazém recebe

sacos de açúcar de 24 kg para que sejam empacotados em embalagens menores. O

único objeto disponível para pesagem é uma balança de 2 pratos, sem os pesos

metálicos.

I- Realizando uma única pesagem, é possível montar pacotes de:

a) 3 kg     b) 4 kg     c) 6 kg     d) 8 kg    e) 12 kg

II- Realizando exatamente duas pesagens, os pacotes que podem ser feitos são

os de:

a) 3 kg e 6 kg           b) 3 kg, 6 kg e 12 kg       c) 6kg, 12 kg e 18 kg

d) 4 kg e 8 kg            e) 4 kg, 6 kg e 8 kg          f) n.d.a.

Figura 02. Balança

Fonte. MANUTENCAOESUPRIMENTOS, 2014. Disponível
em:<http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/imagem/segmentos/balanca.jpg>. Acesso em: 05

nov. 2014.

4.4 ATIVIDADE 04: ÁLGEBRA DE DIOFANTE

Conteúdo Estruturante: Números e Álgebra

Conteúdo Específico: Expressão Algébrica e História da Matemática

http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/imagem/segmentos/balanca.jpg
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Duração: 5 horas/aula.

Objetivos

 Representar problemas antigos e atuais em simbologia algébrica; 

 Perceber  que  as  letras  em  uma  expressão  algébrica  de  uma  equação

representam  um  número  real,  ou  seja,  que  a  incógnita  é  um  valor  real

desconhecido na equação, o qual pode ser determinado.

Procedimentos:  Os alunos realizarão a leitura silenciosa do Texto “A Álgebra de

Diofante”. E, após a leitura silenciosa, a professora convida os alunos a fazerem

comentários sobre o texto, possibilitando um momento de discussão com e entre os

alunos,  para  que  eles  realizem  questionamentos  e  façam  considerações.  Em

seguida,  é  feita  a  exibição  de  uma  parte  do  filme  Ágora  (sobre  a  matemática

Hipátia).  O  filme  será  exibido  até  o  momento  em  que  Hipátia  é  morta,  como

complementação do texto. Depois da exibição do vídeo, os alunos serão divididos

em grupos de três componentes para realizar uma pesquisa sobre a vida e a morte

de Diofante e, também para realizar a produção do texto e a resolução do Enigma

de Diofante, com a mediação da professora. Ao final,  será feita a discussão das

respostas encontradas por cada grupo, confrontando-as, para que os alunos possam

atingir uma resposta correta com a colaboração da professora.

Nessa  atividade,  espera-se  que  os  alunos  sejam  participativos,  capazes  de

desenvolver argumentos e, que consigam interpretar o texto identificando o valor da

incógnita. 

4.4.1 Texto: A ÁLGEBRA DE DIOFANTE4

Desde  a  Antiguidade  existe  a  preocupação  de  introduzir  cada  vez  mais

símbolos nos lugares das palavras. O primeiro grande matemático a se dedicar à

Álgebra foi Diofante (325-409 d.C.), pois até então os matemáticos gregos preferiam

estudar Geometria.

4 MATSUBARA,  Roberto;  ZANIRATTO,  Ariovaldo  Antônio.  Matemática:  História,  evolução  e
conscientização. 7ª série. 2ª edição. Ed. IBEP. São Paulo, 2002.
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Quem costumava falar frequentemente sobre o grande mestre era Hipátia, a

primeira mulher matemática de que a História tem registro.

Suas  virtudes e  seu grande saber  atraíam muita  gente  às  suas  aulas  no

museu de Alexandria. Nessas conferências ela citava as obras e a vida de Diofante,

com muita admiração.

Sobre  Diofante  pouco  se  sabe.  Porém,  uma  dedicatória  gravada  em  seu

túmulo, conhecida como o Enigma de Diofante, talvez escrita por Hipátia.

Hipátia dava aulas no museu de Alexandria, criado e 290 a.C. por Ptolomeu

Soter, um general de Alexandre, o Grande, que assumiu o poder quando este último

morreu.

O museu podia ser considerado como uma universidade da época, pois lá se

reuniram escritores,  artistas,  sábios,  que  desenvolviam pesquisas  e  ministravam

aulas.

Euclides, Arquimedes, Eratóstenes, Apolônio, Cláudio Ptolomeu, Diofante são

alguns estudiosos que se reuniam no museu, cada um em sua época. Eles ditaram o

rumo da Matemática por muitos séculos.

Porém, os romanos acabaram tomando o poder do Egito, o que, a princípio,

pouco interferiu na cultura grega predominante em Alexandria.

Mas em 392 d.C., o cristianismo imperava como religião oficial, e qualquer

outro culto era tido como desrespeito e traição em todo o império Romano.

Hipátia nunca abandonara a religião grega e, num dia do ano 415, quando

voltava de suas aulas, foi perseguida e morta violentamente por fanáticos cristãos. O

mundo perde assim a primeira mulher matemática.

4.4.2 vídeo: “Alexandria”

Disponível  em  <http://www.saudadeeadeus.com.br/filme246.htm>.  Acesso  em:  19

nov. 2014.
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4.4.3 Pesquisas 

A professora pede aos alunos que realizem uma pesquisa no laboratório de

informática  sobre  a  vida  profissional  de  Diofante  e  de  sua  morte.   E,  que  eles

produzam um texto fazendo um paralelo, a partir da análise e da observação do

contexto do filme com a pesquisa realizada.

4.4.4 O Enigma de Diofante

A juventude de Diofante durou um sexto de sua vida.    

Depois de mais um doze avos de sua vida nasceu-lhe a barba. 

E a sétima parte de sua existência transcorreu de seu matrimônio sem filhos. 

Passou-se um quinquênio e nasceu seu primeiro filho.

O  filho  viveu  exatamente  metade  do  que  viveu  o  pai,  e  Diofante  morreu

apenas quatro anos depois de seu filho. 

Tudo isso é o número de anos que Diofante viveu. 

Diga-me: quantos anos viveu Diofante quando lhe chegou à morte?

Sugestão para resolver o Enigma de Diofante

Passe da linguagem natural para a linguagem simbólica, escrevendo-a nos

retângulos.

Quadro 02: O Enigma de Diofante

Linguagem natural Linguagem simbólica

A juventude de Diofante durou um sexto de sua
vida.  Chamando  sua  vida  de  x,  então,  sua
juventude foi de:
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Depois  de  mais  um  doze  avos  de  sua  vida
nasceu-lhe a barba:

E a sétima parte de sua existência transcorreu
de seu matrimônio sem filhos:

Passou-se  um  quinquênio  e  nasceu  seu
primeiro filho:

O filho viveu exatamente metade do que viveu o
pai,  e  Diofante  morreu  apenas  quatro  anos
depois de seu filho: 

A soma das expressões dos retângulos é igual
a idade de Diofante, logo, “tudo isso é o número
de anos que Diofante viveu”:

Resolvendo  a  equação  acima,  diga-me:
quantos anos viveu Diofante quando lhe chegou
à morte?

Fonte: Elaborado pela autora.

4.5 ATIVIDADE 05: TRABALHANDO COM O CONCEITO DE FUNÇÃO

Conteúdo Estruturante: Função

Conteúdo Específico: Relação e correspondência

Duração: 6 horas/aula

Objetivo:  Compreender  o  conceito  de  função  associado  à  relação  e

correspondência.  Conhecer  as  primeiras  noções  de  função  na  história  da

matemática.

Procedimentos: A professora inicia a aula passando um vídeo sobre relações de

dependência. É o momento que a professora trabalhará conceitos que envolvem

correspondência  entre  conjuntos,  domínio,  contradomínio,  imagem,  conceito  de

variável  dependente  e  independente,  finalizando  com exemplos  que envolvam o

conceito  de  função  como  correspondência.  Também  será  dada  ênfase  nas

diferenças  entre  equação e  função.  Em  um  segundo  momento,  a  professora

apresentará o texto “Evolução do Conceito de Função” para os alunos, para que

juntos façam a leitura, durante a qual a professora destaca os pontos relevantes ao

assunto  fazendo  reflexões.  Após  a  leitura,  serão  apresentados  vídeos  sobre  os
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tabletes para complementar  e facilitar  a  compreensão do assunto  em questão e

prosseguirá com a resolução de exercícios envolvendo tabelas.

Espera-se  que,  os  alunos  desenvolvam  interesse  pelos  fatos  históricos  e

identifiquem pontos  da história  da  matemática  que foram se modificando com o

passar do tempo. 

4.5.1 Conceitos, Exemplos e Definição 

 Vídeo  Telecurso:  Tele  aula  27  de  Matemática.  Disponível  em:

<https://www.youtube.com/watch?v=0Sj7UFbQEVY>.  Acesso  em:  18

dez.2014.

Conceito de Relação

O conceito de relação está presente em nosso cotidiano, portanto, antes de

falarmos sobre função, temos que primeiro saber o que é uma relação. 

Relação: é uma correspondência existente entre conjuntos não vazios. Por

exemplo, dados dois conjuntos A e B não vazios, a relação de A em B é determinada

de modo que, o conjunto A é denominado conjunto de partida e o conjunto B é

denominado  conjunto  de  chegada.  E,  a  correspondência  entre  eles  é  dada  em

termos de pares ordenados, onde o primeiro elemento do par ordenado procede do

conjunto de partida A e o segundo elemento do par ordenado procede do conjunto

de chegada B.

Relação pode ser representada por:  um conjunto de pares ordenados; um

gráfico; uma regra (por exemplo, y=3x-2) e um diagrama de flechas.

Exemplos 

a) Sejam os conjuntos A e B, definidos nos diagramas abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=0Sj7UFbQEVY
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Figura 03: Correspondência

A B

Fonte: Pessoal Sercomtel. Ensino Médio: Relações e Funções. Disponível em
<http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/funcoes/funcoes.htm>.Acesso em: 18 dez.2014.

A relação R de A em B é igual a {(a; 1), (a;3), (b;2), (c;3)}.

b) Sejam os conjuntos A e B, definidos nos diagramas abaixo.

Figura 04: Correspondência entre conjuntos

Fonte: Pessoal Sercomtel. Ensino Médio: Relações e Funções. Disponível em
<http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/funcoes/funcoes.htm>.Acesso em: 18 dez.2014.

A relação g(x) = x/2 de B em A é igual a {(2;1), (4;2), (6;3), (8;4), (10;5)}.

Observe que: Os conjuntos de partida e de chegada não tem necessariamente que

ter  uma  estrutura.  Porém,  pode-se  impor  estrutura  aos  conjuntos  e  restrição  à

relação, tornando-a, um tipo especial. 

Conceito de Função

Assim  como  o  conceito  de  relação,  o  conceito  de  função  também  está

presente em nosso cotidiano, pois, a nossa vida tudo está ligado, tudo é em função

de  algo,  pois,  alguma  coisa  acontece  em função  de  outra,  ou  seja,  uma coisa

depende da outra. Como por exemplos: a medicação estabelecida para um paciente

vai depender de sua massa; o imposto de renda pago por um cidadão à receita

http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/funcoes/funcoes.htm
http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/funcoes/funcoes.htm
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federal é em função da sua faixa salarial; o salário de uma vendedora é em função

das vendas que ela realizou e a conta de luz é em função do consumo mensal.

Portanto,  o  conceito  de  função  é  muito  importante,  pois,  sempre  esteve

presente  na  cotidianidade  das  pessoas,  em  especial  na  matemática,  estando

presente também em outras áreas do conhecimento e, ao longo da história, esse

conceito  sofreu  alterações.  Somente  no  início  do  século  XX,  ele  passou  a  ser

associado como relações unívocas entre conjuntos. Porém, uma função é um tipo de

relação, mas, nem toda relação é um tipo de função. Então, como na relação, função

significa  uma  correspondência  entre  dois  ou  mais  conjuntos,  ou  seja,  função  é

quando  uma  coisa  muda  porque  alguma  outra  coisa  mudou,  ou  seja,  ela  está

associada à análise da variação entre grandezas. 

Portanto, se houver dois conjuntos não vazios, a relação entre eles será uma

função se todo elemento do primeiro conjunto estiver relacionado (ligado) apenas

com um único elemento do segundo conjunto.

Uma função f de A em B é uma relação em AxB, que associa a cada variável x

em A, um único y em B, ou seja, ela estabelece uma relação entre duas grandezas,

mas, para isso,  é preciso determinar uma relação (lei  de formação) que associa

essas duas grandezas.

Exemplos

a) Relação de A em B definida por f(x)= 2x

Figura 05: função

A B

Fonte: Pessoal Sercomtel. Ensino Médio: Relações e Funções. Disponível em
<http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/funcoes/funcoes.htm>.Acesso em: 18 dez.2014.

b) Relação de A em B

http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/medio/funcoes/funcoes.htm
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Figura 06: função

Fonte:Educação Uol. Funções: Definição a partir dos conjuntos. Michele Viana Debus de França.
Especial para a Página Pedagogia & Comunicação. Disponível em:

<http://educacao.uol.com.br/matematica/funcoes.jhtm>. Acesso em: 18 dez.2014.

c) Quanto custa para fazer um guarda-roupa?

Isso depende, pois, o preço dele varia em função do seu tamanho, da sua

qualidade, dos itens que ele é composto e da forma de pagamento.

Porém, podemos estabelecer um preço básico, como no quadro a seguir:

Quadro 03: Preço de um guarda roupa

Área (m²)=a 1 2 3 4 ...

Preço (IR$)=p 150 300 450 600 ...

Fonte: Elaborado pela autora

Note que a área do armário é uma grandeza variável, assim como a área, o

preço também é uma grandeza variável. E, a variação do preço depende da área do

armário, ou seja, uma coisa varia em função da outra.

a = variável independente

p = variável dependente

Porém,  essa  relação  pode  ser  representada  de  outra  forma,  como  por

exemplo,  utilizando conjuntos  e  flechas (diagrama de Venn),  que representam a

dependência do preço em relação à área. Tomando A como sendo o conjunto dos

números que representam as áreas e o conjunto P o conjunto dos números que

representam os preços associados a  cada área.  Onde o  conjunto  A será  nosso

http://educacao.uol.com.br/matematica/funcoes.jhtm
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conjunto domínio e B o nosso conjunto contradomínio, o local onde se encontra o

conjunto P. Portanto, dizemos que o preço é em função da área.

Figura 07: função

                               A                                     B

Fonte: Elaborada pela autora.

Sempre que  temos  uma situação como essa,  quando duas  grandezas  se

relacionam,  ou seja,  quando temos uma função,  nós damos um nome para  um

desses dois conjuntos. O conjunto A, que é o conjunto de todos os valores possíveis

para a área do armário, chamamos de domínio (Dm), já o conjunto B, onde estão

todos os valores que podem ser  obtidos a partir  da lei  que comanda a relação,

chamamos  de  contradomínio  (CDm),  este  é  o  conjunto  que  contém  o  conjunto

imagem (Im), que neste caso, é o conjunto formado pelos valores que podem ser

obtidos a partir da lei que comanda a relação.

Nesta situação descrita, que relaciona área com preço, podemos estabelecer

uma lei de formação, determinando assim uma função, a qual relaciona grandezas

do conjunto “A” das áreas, aos preços do conjunto imagem “P” dos preços. E, ela

pode ser representada também como função de “A” em “B” (f: A→B), sabendo que P

está contido em B, ou seja, (P  B) podemos escrevê-la também utilizando a letra “x”Ϲ

para representar as grandezas do conjunto A, o qual é o nosso domínio, e a letra “y”

para representar as grandezas do conjunto B, o qual é o nosso contradomínio e

contém o nosso conjunto imagem, ficando assim, a função representada como, f(x) =

y, de modo que, y é função de x. Portanto, pelo diagrama acima, temos; y = f(x) =

150x, ou seja, y = 150x. 

Baseando-se na situação acima descrita, responda:

150
300
450
600
.
.
.

1
2
3
4
.
.
.
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a) Uma pessoa que precisa fazer um guarda-roupa de 3,0 m de largura por 2,0 m de

altura, quanto ela irá gastar?

b) Qual é a variável dependente? E a independente?

c) Qual é o conjunto domínio?

d) Qual é o conjunto contradomínio?

e) Qual é o conjunto imagem?

f)  O  que  podemos  afirmar  do  conjunto  contradomínio  em  relação  ao  conjunto

imagem?

Matematicamente, podemos dizer que função é uma relação de dois valores,

por exemplo: f(x) = y, sendo que x e y são valores, onde x é o domínio da função (a

função está dependendo dele) e y é um valor que depende do valor de x, sendo y a

imagem da função.  

I) Souza (2013, p.54) define o conceito de função da seguinte forma:

Sejam os conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B é uma função

quando associa a cada elemento x, pertencente ao conjunto A, um único elemento y,

pertencente a B. Essa função pode ser indicada por: f: A→B (lê-se “função de A com

B”). O conjunto A é denominado domínio [D(f)] e o conjunto B, contradomínio [CD(f)]

da função f. Cada elemento y de B que possui correspondente x em A é chamado

imagem de x pela função f. O conjunto formado por todas as imagens é denominado

imagem da função [Im(f)].

II) Aplicação da definição do conceito de função em exemplos e exercícios

Exemplos 

1) Uma barraca de praia, em Santos SP vende sorvete de R$ 1,75 a unidade. Para

não  precisar  fazer  as  contas  a  todo  o  momento,  o  dono  da  barraca  montou  o

esquema a seguir.

Quadro 04: Barraca de sorvete
Número de picolés 1 2 3 4 5 6 7 8

Preço (R$) 1,75 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 12,25 14,00
Fonte: Elaborada pela autora.
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Com base no quadro acima, determine:

a) o diagrama de flechas;

b) os elementos do domínio da função;

c) os elementos do contradomínio;

d) a imagem da função;

e) a variável dependente e independente.

f) o gráfico da função

2) Dados o conjunto A= {-4, -2, 0, 2, 4} e B= {-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8} e f(x)= x +4,

determine:

a) o diagrama de flechas;

b) os elementos do domínio da função;

c) os elementos do contradomínio;

d) a imagem da função;

e) a variável dependente e independente.

3) Dados o conjunto A= {-4, -2, 0, 2, 4} e B= {-9, -5, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} e f(x)

= (4x -2)/2 , determine:

a) o diagrama de flechas;

b) os elementos do domínio da função;

c) os elementos do contradomínio;

d) a imagem da função;

e) a variável dependente e independente.
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4.5.2 Texto: Evolução do Conceito de Função5

O  conceito  de  função  nasceu  e  desenvolveu-se  pela  preocupação  de

cientistas e filósofos em encontrar métodos que explicassem os fenômenos naturais,

tal como, se soltar uma pedra, do alto de uma torre, qual seria a explicação para sua

chegada  ao  solo.  Muito  tempo  se  levou  para  este  conceito  se  formalizar  como

conhecemos hoje.  Não há uma data  específica para  o seu começo,  mas temos

indícios de que, em época bem remota, o homem já relacionava uma determinada

situação do seu cotidiano por meio dos dedos e de pedras, por exemplo: um pastor

primitivo levava suas ovelhas durante a manhã para pastar, à noite recolhia-as e

colocava  em  um  cercado.  Mas,  como  era  possível  saber  se  todas  as  ovelhas

estavam lá? Então, o pastor pensou e fez assim: a cada ovelha que saia de manhã,

ele colocava uma pedra em um saco, no final da tarde, quando recolhia as ovelhas,

ele tirava uma pedra do saco para cada uma que entrava no cercado, desta forma

conseguia saber se todas tinham retornado.

A Mesopotâmia é uma região  situada no Oriente Médio,  no  vale  dos rios

Eufrates e Tigre. Ela foi habitada inicialmente pelos sumérios, que desenvolveram

um sistema de escrita, em torno do quarto milênio a.C., que pode ser o mais antigo

da humanidade. Eles escreviam usando cunhas em tabulas de argila cozida, dando

origem a um tipo de caracteres chamados cuneiformes.

Figura 08: A civilização Mesopotâmica

Fonte: Sociedades Mesopotâmicas. Povos Mesopotâmicos. Disponível em: <http://curso-mais-que-
vencedor.blogspot.com/2012/08/sociedades-mesopotamicas-povos.html>. Acesso em: 18 nov. 2014.

5 COSTA, Acylena Coelho. Conhecimentos de Estudantes Universitários sobre o Conceito de Função.
Dissertação de Mestrado em Educação Matemática. (Pontifícia Universidade Católica -  PUC, São
Paulo,  2004,  p.  21).  Disponível  em:  <http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?
codArquivo=4636>. Acesso em: 19 nov. 2014.

http://curso-mais-que-vencedor.blogspot.com/2012/08/sociedades-mesopotamicas-povos.html
http://curso-mais-que-vencedor.blogspot.com/2012/08/sociedades-mesopotamicas-povos.html
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4636
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4636
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A civilização babilônica registrava suas informações em tabletes de argila,

sendo que alguns apresentavam tabelas (ou tábua) com duas colunas, por exemplo,

podem-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.  Exemplo de um quadro multiplicativo:

Quadro 05: Quadro Multiplicativo
1 7
2 14
3 21
4 28
5 35
... ...
x y

Fonte: Elaborada pela Autora.

De acordo com o quadro multiplicativo acima, responda:

a) Existe  (m)  outra  (s)  maneira  (as)  diferente  (s)  de  representar  a  situação

descrita no quadro acima? Se afirmativa, qual (ais)?

b) Na  relação  do  quadro  multiplicativo,  quem  é  a  variável  dependente  e

independente?

c) No  que  está  situação  diferencia  das  outras  situações  trabalhadas  em

atividades anteriores, as quais envolviam equações?

Figura 09: Sistema de Numeração Babilônico

Fonte: Instituto de Matemática e Estatística. Atividades com o Sistema Babilônio de Base 60.
Disponível em: < http://www.ime.usp.br/~dpdias/2014/MAT1514%20TG1_Sist_Numeracao.pdf>.

Acesso em: 09 nov. 2014.

http://www.ime.usp.br/~dpdias/2014/MAT1514%20TG1_Sist_Numeracao.pdf
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4.5.3 Vídeos sobre Tabletes

Serão apresentados vídeos sobre os Tabletes que estão disponíveis nos sites

abaixo. 

 Vídeo  do  Youtube:  Números  Cuneiformes  de  1  a  10.  Disponível  em:

<https://www.youtube.com/watch?v=lsPpx6fLzLk>. Acesso: 10 nov. 2014.

 Vídeo  do  Youtube:  Escrita  Cuneiforme  wmv.  Disponível  em:

<https://www.youtube.com/watch?v=iXeEJYJ-oLw>. Acesso: 10 nov. 2014. 

 Vídeo  do  Youtube:  Sumérios:  escrita.  Disponível

em:<https://www.youtube.com/watch?v=bulAV78-J_4>. Acesso em: 10 nov.

2014.

4.5.4 Exercícios: Atividade extraclasse

1)  (SOUZA,  2013,  p.50)  A população  brasileira  é  a  quinta  maior  do  mundo.  No

decorrer do século passado essa população foi  praticamente multiplicada por 10.

Atualmente, segundo o IBGE, o Brasil possui cerca de 200 milhões de habitantes.

Quadro 06: Evolução da população Brasileira nos séculos XX e XXI
Ano População  (em

milhões  de
habitantes)

1900 17,4
1920 30,6
1940 41,2
1960 71
1970 94,5
1980 121,2
1991 146,9
2000 169,6
2010 190,8

Fonte: Souza (2013, p.50).

a) No quadro quais as variáveis que se relacionam?

b) Qual era a população brasileira no ano de 1980?

c) A cada ano apresentado no quadro está associada mais de uma quantidade de

habitantes?
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2) (SOUZA,  2013,  p.51)  [...]  A geração  de  resíduos  cresce  com o  aumento  do

consumo –  e  as  embalagens  são o  maior  indicador  desse  crescimento.  Quanto

maior o consumo, maior a produção de embalagens. E embalagem é algo pelo que

você paga, leva para casa e joga fora. O consumo consciente de embalagens é

levar em conta que toda embalagem que vai de carona em nossas compras tem um

impacto na natureza – seja na sua fabricação ou no seu descarte. [...]

O aumento da produção de lixo tornou-se um problema global. Estima-se que

no Brasil  seja  produzido,  em média,  1,3  kg de lixo  diariamente por  habitante,  e

quanto  mais  desenvolvida  a  região  mais  lixo  seus  habitantes  produzem.  Por

exemplo, cada paulista produz, em média, 2,8 kg de lixo diariamente, enquanto um

piauiense produz aproximadamente 0,9 kg.

Quadro 07: Quantidade média de lixo produzida por dia/habitante

NÚMERO DE PESSOAS QUANTIDADE LIXO (EM KG)

São Paulo              Piauí

1 2,8                          0,9

2 5,6                          1,8

3 8,4                          2,7

8 22,4                        7,2

20 56                           18

50 140                         45

100 280                         90

500 1400                          450

Fonte: Souza (2013, p.51).

a) Qual das fórmulas representa a quantidade L de lixo produzido diariamente, em

quilogramas, por um número:

s de paulistas? 

I) L = 0,9 s      II) L= 1400s      III) 2,8 L = s            IV) L= 2,8s

p de piauienses?

I) L= 2,8p     II) L= 450p        III) L= 0,9p               IV) 0,9L=p
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b) Quantos quilogramas de lixo são produzidos diariamente, em média, por uma

família composta por seis pessoas, que mora:

Em São Paulo?                          No Piauí?

c) Sabendo que uma família paulista produz, em média, aproximadamente 118 kg de

lixo semanalmente, determine o número estimado de pessoas dessa família.

d) Considerando a média de produção de lixo diária brasileira, pesquise o número de

habitantes do município em que você mora e estime quantos quilogramas de lixo,

em média são produzidos diariamente nesse município.

4.6 ATIVIDADE 06: DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE FUNÇÃO NA IDADE

MÉDIA (GALILEU, ORESME E DESCARTES)

Conteúdo Estruturante: Funções 

Conteúdo específico: Plano cartesiano.

Duração: 3 horas/aula.

Objetivos

 Conhecer a evolução do conceito de função na Idade Média;

 Incentivar a leitura por meio de texto.                   

Procedimentos: Os  alunos  serão  divididos  em três  (03)  grupos  para  realizar  a

pesquisa sobre os matemáticos: Nicole Oresme, Galileu Galilei e René Descartes, a

qual deve ser fora do horário de aula. Os alunos devem usar o Power Point para

apresentar a pesquisa à turma, a qual precisa conter as seguintes informações:

a) Nome completo do matemático;

b) Data de Nascimento e Morte;

c) Imagem do matemático;

d) Contribuições relevantes que deixou para a matemática e para a sociedade onde

viveu.
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Após a pesquisa realizada, será feito um sorteio aleatório, para determinar a ordem

de apresentação. Os questionamentos, as dúvidas e as observações serão feitas

pela professora no final de cada apresentação. A professora tem a opção de pedir

que a pesquisa de cada grupo contemple os três matemáticos, porém, é conveniente

que cada grupo aprofunde sua pesquisa em determinado matemático, de modo que

a pesquisa contemple os três e fique mais completa. Terminadas as apresentações

da pesquisa, a professora trabalhará o texto “Noção de Função na Idade Média”,

para  complementar  a  pesquisa  e,  passará  um  vídeo  sobre  o  matemático  René

Descartes, no qual o destaque é o plano cartesiano.  

Concluídos esses procedimentos, a professora fará a formalização do conceito do

plano  cartesiano  no  quadro  e,  pedirá  para  que  os  alunos  em  duplas  resolvam

determinados exercícios, sendo que durante a resolução, a professora desenvolverá

o papel de mediadora. Após a resolução dos exercícios pelas duplas, a professora

esquematizará a solução dos exercícios no quadro, possibilitando assim, os alunos

compararem com suas resoluções.  

Com esta atividade espera-se que os alunos entendam como o conceito de função

foi evoluindo com os matemáticos: Oresme, Galileu e Descartes. 

4.6.1 Texto: “Noção de Função na Idade Média” 6

A primeira vez que a noção de função aparece numa forma “mais genérica” é

no século XII, nas escolas de filosofia natural em Oxford de Paris, pois até então,

cada  problema  era  tratado  de  maneira  isolada.  Nestas  duas  escolas,  que

prosperaram no século XIV, alguns matemáticos estudaram fenômenos como calor,

luz, cor, densidade, distância, velocidade, etc.

Nicole Oresme (1323-1382), no século XIV, desenvolveu a teoria das latitudes

e  longitudes  das  formas,  que  pode  ser  considerada  como  precursora  da

6Excerto do texto de OLIVEIRA, Nanci.  Conceito de função: uma abordagem do processo ensino-
aprendizagem. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,
1997,  disponível  em:  <http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/3/TDE-2007-06-28T07:  50:28Z-
3654/Publico/dissertacao_nanci_oliveira.pdf>.  Acesso  em:  11  nov.  2014.  E  da  II  Semana  da
Matemática da UNIFAL.  Historia  da Função: Desenvolvimento histórico do conceito  de Função.
Disponível em: <http://www. unifal-mg.edu.br/matematica/?q=hist_funcao>. Acesso em: 20 Nov. 2014.

http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/3/TDE-2007-06-28T07
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representação gráfica de função. Seu objetivo era representar a intensidade de uma

característica de um assunto por meio de uma figura geométrica. Estas intensidades

eram  representadas  por  segmentos.  As  intensidades  das  características  (as

velocidades) são representadas por  segmentos verticais,  perpendiculares a outro

segmento, o tempo. Obtém-se, desse modo, um gráfico ilustrando as intensidades

de uma qualidade ou de uma velocidade em diferentes pontos do representante ou

dos  diferentes  tempos.  Assim  a  figura  obtida  representa  a  distribuição  total  das

intensidades da qualidade.

Suponhamos  que  desejamos  representar  a  velocidade  de  um  móvel  de

acordo com o tempo. A longitude será uma linha horizontal representando o tempo.

Para  certos  tempos  dados,  traçamos  uma  linha  perpendicular,  a  latitude,

representando a intensidade da velocidade nesse tempo. Desta forma, obtemos uma

figura, como a abaixo: 

Figura 10: Relação entre Tempo e Velocidade

                                     Velocidade (latitude)

Tempo (longitude)

Fonte: Elaborada pela autora

Um  dos  objetivos  visados  por  Oresme  com  seu  método  era  permitir  ás

pessoas  a  compreensão  mais  rápida  e  fácil  da  natureza  das  mudanças.  Suas

representações marcam um passo á frente, em direção ao conceito de função ou de

variável  dependente.  Suas  representações  eram  totalmente  imaginárias  e

qualitativas e, ele jamais utilizou medidas. Quem introduz o quantitativo nas suas

representações é Galileu Galilei.

Galileu  Galilei  (1564-1642)  deu  uma  grande  contribuição  com  relação  á

evolução  da  noção  de  função,  introduzindo  o  quantitativo  nas  representações

gráficas por meio da experimentação.

O  principal  campo  de  estudo  de  Galileu,  foi  o  movimento  e,

consequentemente,  a  velocidade,  a  aceleração  e  a  distância  percorrida.  Com o

interesse em entender  os  fenômenos  da  natureza,  passou  a  observá-los  com o

intuito de descrevê-los. O estudo do movimento realizado por Galileu originou um
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conceito  mais  formal  de funcionalidade ou de relação entre  variáveis,  entretanto

Galileu não utilizou explicitamente a palavra como dependência entre variáveis.

Como exemplo, pode-se observar uma funcionalidade entre tempo e espaço,

á partir do deslocamento de um automóvel, a cada tempo especificado, o espaço

percorrido é distinto.

Quadro 08: Tabela com valores relacionados ao tempo e deslocamento de um automóvel
T(h) 0 1 2 3

S(km) 0 100 200 300

Fonte: Elaborado pela Autora

René Descartes (1596-1650) formalizou o conceito de coordenadas em sua

obra La Geométrie (1637), conectando a Álgebra com a Geometria. 

Segundo  Souza  e  Mariani  (2005),  Descartes  estabeleceu  uma relação  de

dependência  entre  quantidades  variáveis  utilizando  uma  equação  em  x  e  y,

possibilitando o cálculo de valores de uma variável a partir dos valores da outra.

Numa tentativa de algebrizar a geometria, Descartes introduziu formas euclidianas

dentro de um plano bidimensional determinados por dois eixos perpendiculares entre

si, mais tarde chamado de plano cartesiano. 

4.6.2 Vídeo sobre René Descartes

        Vídeo:  Plano  Cartesiano/  Geraldo  Ventura  Disponível  em:

<https://www.youtube.com/watch?v=gVVW93SeoJw>. Acesso em: 20 nov. 2014.

4.6.3 Formalização do conceito de coordenadas cartesianas

A notação (a, b) é usada para indicar o par ordenado de números reais a e b,

no qual o número a é a primeira coordenada e o número b é a segunda coordenada.

Observe  que  os  pares  ordenados  (3,4)  e  (4,3)  são  diferentes,  pois  a  primeira

coordenada de (3,4) é 3, enquanto a primeira coordenada de (4,3) é 4.

https://www.youtube.com/watch?v=gVVW93SeoJw
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Sistema de eixos ortogonais

Um sistema de eixos ortogonais é constituído por dois eixos perpendiculares,

OX e OY, que têm a mesma origem O.

O  sistema  de  eixos  ortogonais  é  denominado  plano  cartesiano,  em

homenagem a Descartes.

Os eixos ortogonais dividem o plano cartesiano em quatro regiões chamadas

quadrantes, na ordem indicada a seguir.

Gráfico 02: Quadrantes no plano Cartesiano

Fonte: Casa da Matemática. Plano Cartesiano. Disponível em:
<http://casadamatematica.blogspot.com/2010/03/rene-descartes-distancia-entre-dois.html>. Acesso

em: 24 nov. 2014.

Usamos esse sistema para localizar pontos no plano. Dado um ponto P desse

plano, dizemos que os números a e b, os quais são as coordenadas cartesianas do

ponto P, em que a é a abscissa e b é a ordenada.

Gráfico 03: Localização de pontos no Plano Cartesiano

Fonte: O plano cartesiano. Par ordenado. Disponível em:< http://www.lugli.com.br/2008/02/o-plano-
cartesiano/>.Acesso em: 24 nov. 2014.

http://www.lugli.com.br/2008/02/o-plano-cartesiano/
http://www.lugli.com.br/2008/02/o-plano-cartesiano/
http://casadamatematica.blogspot.com/2010/03/rene-descartes-distancia-entre-dois.html
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Veja que a cada par ordenado de números reais corresponde um ponto do

plano cartesiano e,  reciprocamente,  a  cada ponto  do plano corresponde um par

ordenado  de  números  reais.  Essa  correspondência  biunívoca  entre  pares  de

números  reais  e  pontos  do  plano  permite  escrever  conceitos  e  propriedades

geométricas  em  uma  linguagem  algébrica  e,  de  modo  recíproco,  interpretar

geometricamente relações entre números reais.

 

4.6.4 Exercícios de verificação de aprendizagem

1) Localize e marque os pontos no plano cartesiano.     

a) A= (0 , 3)    b) B= (-4 , 6)     c) (3 , -5)      d) (0 , 0)     e)  (2 , 2)

   

Gráfico 04: Plano Cartesiano

Fonte: Serres et al (2011, p.01).

2)  (SERRES et  al,  2011,  p.  02)  No  plano  cartesiano  abaixo,  escreva  os  pares

ordenados de cada ponto.
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Gráfico 05: Plano Cartesiano

Fonte: Serres et al (2011, p.02).

3) (SERRES et al, 2011, p.02) Considere os segmentos g e k indicados no seguinte

plano cartesiano. Determine as coordenadas de suas extremidades.

Gráfico 06: Plano Cartesiano

Fonte: Serres et al (2011, p. 02).

4) (SERRES et al, 2011, p. 04) Dado o mapa abaixo, determine a coordenada que

indica a   cidade: 
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Gráfico 07: Mapa de localização

Fonte: Serres et al (2011, p. 04).

Quadro 09: Localização de cidades
ESTADOS COORDENADA

S (X,Y)
ESTADOS COORDENADAS

(X, Y)
Do Acre; De Roraima;
Do  Mato
Grosso  do
Sul;

Do Rio Grande
do Sul

Do  Rio
Grande  do
Norte;

Do Pará

De  Minas
Gerais

De  Mato
Grosso

Do Amazonas; De
Pernambuco

Do  Espírito
Santo;

De São Paulo

Fonte: Serres et al (2011, p.4).

Note que: se você mudar um número, ou um ponto, você muda a localização

da cidade. A relação entre o par coordenado e o a localização no plano é importante,

assim como, a correspondência. 

7) Atividade extraclasse 

Construir a figura de uma mosca conforme as coordenadas a seguir. 

a)  Corpo da mosca é formado pelas coordenadas A (16,15),  B(13,15),  C(13,11),

D(8,13), E (6,13), F(3,11), G(6,8), H(9,7), I(13,8), J(13,5), K(14,3), L(15,3), M(16,5),
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N(16,8), O (20,7), P(23,8), Q(26,11), R(24, 13), S(21,13) e T(16,11), sendo que: o

ponto (A) e o (B) determinam o olho da mosca e, todos os pontos devem ser unidos

consecutivamente. 

b) A antena do lado direito é formada pela união dos pontos A’(19,14) e B’(18,16),

enquanto  que,  a  antena  do  lado  esquerdo  é  formada  pela  união  dos  pontos

C’(10,14) e D’(11,16)    

c) Já as patas são formadas da seguinte forma, o lado direito pela união dos pontos

E’(18,5),  F’(17,3)  e  G’(19,1)  e  pelo  lado  esquerdo  a  união  dos  pontos  H’(11,5),

I’(12,3) e J’(10,1).

Figura 11: Mosca

Fonte: Descartes e o sistema de coordenadas. Imagens do plano cartesiano. Disponível
em:<http://www.bing.com/images/search?

q=imagens+do+plano+cartesiano&qpvt=imagens+do+plano+cartesiano&FORM=IGRE#view=detail&id
=FD0E01CA088B1964F4F5989584E19BCC41471032&selectedIndex=95>.Acesso em: 20 nov. 2014.

4.7 ATIVIDADE 07: TEORIA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE

FUNÇÃO APÓS DESCARTES

Conteúdo Estruturante: Funções 

Conteúdo Específico: Definições

Duração: 4 horas/aula.

Objetivos

http://www.bing.com/images/search?q=imagens+do+plano+cartesiano&qpvt=imagens+do+plano+cartesiano&FORM=IGRE#view=detail&id=FD0E01CA088B1964F4F5989584E19BCC41471032&selectedIndex=95
http://www.bing.com/images/search?q=imagens+do+plano+cartesiano&qpvt=imagens+do+plano+cartesiano&FORM=IGRE#view=detail&id=FD0E01CA088B1964F4F5989584E19BCC41471032&selectedIndex=95
http://www.bing.com/images/search?q=imagens+do+plano+cartesiano&qpvt=imagens+do+plano+cartesiano&FORM=IGRE#view=detail&id=FD0E01CA088B1964F4F5989584E19BCC41471032&selectedIndex=95
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 Conhecer a evolução do conceito de função desde a Idade Média até a Idade

Moderna;

 Incentivar a leitura por meio de texto;

  Definir o que é função;

 Utilizar a definição de função para resolver exercícios como exemplos.

Procedimentos: A professora entrega cópias com o quadro demonstrativo para que

os alunos possam acompanhar sua explicação referente ao mesmo. Ela apresenta o

quadro  demonstrativo  em  data  show,  assim  como,  as  figuras  das  respectivas

personalidades  descritas  neste  quadro.  No  final  da  explicação,  a  professora

apresenta alguns exercícios para serem resolvidos com a utilização do conceito de

relação e de função, desenvolvendo o papel de mediadora. 

Espera-se que neste momento, os alunos já consigam ter uma ideia formalizada do

que é uma função, para que possam entender a definição.

4.7.1 Quadro demonstrativo do desenvolvimento do conceito de função após

Descartes

Reproduzimos um quadro com uma síntese dos autores que contribuíram de

maneira  significativa  com  a  formalização  do  conceito  de  função  posterior  a

Descartes. Este quadro foi elaborado por Sá, Souza e Silva (2003).   

Quadro 10: Histórico do Conceito de Função

Autor                                   Ano Contribuição
Isaac Newton
(1643-1727)

- Introduziu o temo “variável independente”.

James Gregory 1667 Na  obra  Vera  Circuli  et  Hiperbolae  Quadratura,
conceituou  função  sem  utilizar  a  palavra
propriamente dita: (“Nós chamamos uma quantidade
x  composta  de  outras  quantidades  a,  b,  ...  se  x
resulta  de  a,  b,  ...  pelas  quatro  operações
elementares, por extração de raízes ou por qualquer
outra operação imaginável”.
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Gottfried  Wilhelm  Von
Leibniz
(1646 – 1716)

1694 Empregou  a  palavra  função  para  designar
quantidades  geométricas  que  dependiam  de  um
ponto  em  uma  curva.  E  na  obra  História  usou  a
palavra  “função”  para  representar  quantidades que
dependem de uma variável. 

Jakob Bernoulli
(1654 – 1705)

1694 Empregou  a  palavra  função  como  sendo:
quantidades  geométricas  que  dependiam  de  um
ponto em uma curva.

Johann Bernoulli 1718 Definiu  da  seguinte  maneira:  “função  de  uma
magnitude  variável  á  quantidade  composta  de
alguma  forma  por  esta  magnitude  variável  e  por
constantes”.

Leonhard Euler
(1707 – 1783)

- Introduziu o símbolo f(x)

Peter  Gustav  Lejune
Dirichlet (1805 -1859)

1837 Definiu função como:
“Se  uma  variável  y  está  relacionada  com  uma
variável x de tal modo que, sempre que é dado um
valor numérico a x, existe uma regra segundo a qual
um valor único de y fica determinado, então diz-se
que y é função da variável independente x”.

Nikolái Lobatchesvshy
(1792 – 1856)

- Definiu função: “A concepção geral  exige que uma
função de x seja chamada de um número que é dado
para cada x e que muda gradualmente com x, o valor
da  função  pode  ser  dado  ou  por  uma  expressão
analítica, ou por uma condição que ofereça um meio
para testar todos os números e selecionar um deles;
ou  finalmente,  a  dependência  pode  existir,  mas
permanecer desconhecida”.

Philpp Cantor
(1845 – 1918)

- Desenvolveu a teoria dos conjuntos.

Nicolas Bourbaki 1968 Em Théorie  dês  Ensembles  conceituou  função  de
duas maneiras: “Sejam E, F dois conjuntos, distintos
ou não. Uma relação entre uma variável  x de E, e
uma variável y de F é dita uma relação funcional em
y, ou relação funcional de E em F, se qualquer que
seja x  a  E, existe um e somente um elemento y a   F
que esteja associados a x na relação considerada.
Dá-se o nome de função a operação que desta forma
associada a todo o elemento x  a  E o elemento y a F
que se encontra ligado a x na relação dada; diz-se
que y é o valor da função para o elemento x, e que a
função  está  determinada  pela  relação  funcional
considerada. Duas relações funcionais equivalentes
determinam a mesma função.

Fonte: A construção do conceito de função: alguns dados históricos. Sá; Souza e Silva (2003).

Resumo da evolução do conceito de Função

 Conceitos  Primitivos  (a  noção de função acontece de forma intuitiva),  ver

atividade 05, item 4.5.1: Evolução do conceito de função.

 Babilônicos (2000 anos a.C.,  com os tabletes de argila) e os Egípcios (com

os  papiros),  construíram  tabelas,  onde  identifica-se  a  noção  de

correspondência), ver atividade 05, item 4.5.1: Quadro multiplicativo.
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 No século XII, primeira vez que a noção de função aparece numa forma “mais

genérica”. 

 Já  no  século  XIV  até  o  século  XIX  grandes  matemáticos  como:  Nicole

Oresme (1323 - 1382), Galileu Galilei (1564 - 1642), François Viète (1540–

1603), Renè Descartes (1596 - 1650), Isaac Newton (1642 - 1727), Leibniz

(1646 - 1716), Jean Bernoulli (1694 - 1698), Euler (1707 - 1783), entre muitos

outros,  deixaram  sua  contribuição  de  forma  significativa  para  o

desenvolvimento deste conceito,  ver item 4.6.1 da atividade 06 e 4.7.1 da

atividade 07.

 Em meados do século XX, o grupo Bourbaki formaliza este conceito, o qual

predomina até hoje.

4.8 ATIVIDADE 08: TIPOS DE FUNÇÕES

Conteúdo Estruturante: Funções 

Conteúdo Específico: Função Afim, Linear e Constante e seus Gráficos.

Duração: 5 horas/aula.

Objetivos

 Identificar a função como sendo uma função afim, linear ou constante;

 Construir e analisar gráficos de uma função afim, linear ou constante.

Procedimentos: A professora distribuirá cópias dos exercícios propostos para cada

aluno, para que leiam, reflitam e determinem a solução. Após este procedimento, a

professora faz a leitura destacando as palavras-chave contidas no enunciado. Ela

pedirá que os alunos identifiquem algumas características da função, para então,

definir  o  conceito  de  função  afim  e,  utiliza  desse  conceito  para  esquematizar  o

exercício no quadro e determinar sua solução.  Para resolver os demais exercícios,

os alunos serão divididos em duplas e contarão com a mediação da professora,

porém, eles deverão aplicar o conceito de função afim. Nessa atividade, espera-se

que o aluno compreenda o conceito de função afim e possa aplicá-lo em situações
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problema e/ou exercícios, além de identificar se a atividade permite o uso desse

conceito. Contudo, a atividade proposta ainda persiste na análise e na construção de

gráficos. 

4.8.1 Exemplos de Função Afim 

1) (IEZZI,  2013,  p.  72)  Uma caixa  d’água,  de volume 21 m3,  inicialmente vazia,

começa a receber água de uma fonte á razão de 15 litros por minuto. Lembre que 1

m3 equivale a 1000 litros.

a) Quem é a variável dependente e independente?

b) Observe o quadro e construa o gráfico.

Quadro 11: Volume da caixa d’água 

TEMPO EM MINUTOS (X) VOLUME D’ÁGUA EM LITROS (Y)

1 15

2 30

3 45

4 60

5 75

x y

Fonte: Iezzi (2013, p. 72)

c) Quantos litros de água haverá na caixa após meia hora?

d) Após x minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume (y) de água, em

litros?
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e) Após x minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume (y) de água (em

litros), necessário para preencher completamente a caixa?

f) Em quanto tempo a caixa estará completamente cheia? 

2) Leia atentamente a situação problema abaixo.

Renato está tentando obter mais dinheiro para se casar, está vendendo crepe em

um carrinho em dias de jogos importantes no Engenhão. Para tanto, ele aluga, por

R$ 50,00, o carrinho por cada dia de uso. Ele vende cada crepe por R$ 5,00 e seus

custos (condimentos,  recheios,  massa,  guardanapos e outros produtos de papel)

são, em média, cerca de R$ 3, 00 por unidade, logo o lucro de um único crepe é de

R$ 2,00. Para facilitar  suas impressões acerca do negócio, Renato construiu um

quadro referente a alguns possíveis resultados com base em vendas hipotéticas.

Complete o quadro abaixo e ajude a Renato calcular seus lucros:

Quadro 12: Vendendo Crepe

Quantidade de crepes vendidos por dia Lucro (IR$)

0

10

15

-10

30

35

50

90

130

100

150

Fonte: Tudo em função da Matemática. Dinâmica 5,Terceira etapa: Fique por dentro.  Disponível
em:< http://files.profjoabenunes.webnode.com/.../S01_D05_2B_Mat_Alun_Ok.pdf>.Acesso em: 19

dez.2014.

a) Construa um gráfico com base nos dados do quadro acima;

http://files.profjoabenunes.webnode.com/.../S01_D05_2B_Mat_Alun_Ok.pdf
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b) Quantos crepes deverão ser vendidos para que Renato não tenha nem lucro e

nem prejuízo?

c). Qual é a expressão algébrica do lucro (l) em função da quantidade de crepes (c)

vendidos?

Sugestão de vídeo.  Vídeo série:  Matemática na Escola. Direitos do consumidor.

Disponível em: http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1091>. Acesso em: 19 dez. 2014.

Para complementar o conceito de função afim.

4.8.2 CONCEITOS E EXEMPLOS DE FUNÇÕES: AFIM, LINEAR E CONSTANTE.

4.8.2.1 Função Afim

Exemplo

1) (SOUZA, 2013, p. 113)  Um automóvel movimenta-se com velocidade constante

em  uma  estrada.  Abaixo  é  possível  observar  sua  posição  em  determinados

instantes.

Quadro 13: Velocidade constante

Tempo(h) 0 1 2 3 5 7

Posição
(km)

20 110 200 290 470 650

Fonte: Souza (2013, p.113)

a) Qual é a velocidade média do automóvel?  

b)  Escreva  uma  função  que  relacione  a  posição  S  com  o  tempo  t  em  que  o

automóvel se movimenta. 

c) Após 10 h, qual é a posição ocupada pelo automóvel nessa estrada?

d) Construa um gráfico que relacione a posição do automóvel na estrada em função

do tempo.

Definindo: Uma função f: IR →IR, que a todo número x ∈ IR associa o número ax +

b, com a e b real, é chamada função afim.

http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1091
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x→ ax + b

f(x) = ax + b ou y = ax + b

Dizemos que a e b são os coeficientes da função.

x = variável independente

y = variável dependente

Exercícios

1) A função Afim pode representar muitos eventos do nosso cotidiano, como, por

exemplo, o valor que uma pessoa paga ao final de um mês no seu plano de celular

pós-pago; pagando um valor fixo mais outro valor variável em termos do tempo de

uso em ligações. Digamos que o valor da assinatura seja fixo em R$30,00 e o custo

de ligação seja de R$0,10 por minuto de chamada.

a) Qual é a expressão da função que representa o valor a ser pago no final do mês

pela pessoa que tem este tipo plano?

b) Qual o valor a ser pago pela pessoa que faz parte deste plano, se a conta de

telefone dela acusar 500 minutos de ligações no mês?

c) Suponha que a empresa de telefonia cometeu um erro e cobrou indevidamente no

plano dessa pessoa um valor de R$50,00 e, na negociação ficou acordado que este

valor será revertido em créditos, ou seja, em ligações na conta do próximo mês, isso

representa quantos minutos de ligações? 

d) Supondo que a empresa que administra esse plano resolva fazer uma promoção

e,  em determinado mês não cobra  a  assinatura  fixa.  Se na conta  desse mês a

pessoa  pagou  um valor  de  R$100,00,  quantos  minutos  de  ligações  ela  realizou

nesse mês?

e) Determine a variável dependente e a independente.

2)  Em uma indústria  metalúrgica  o  custo  de produção de uma peça automotiva

corresponde a um custo fixo mensal de R$ 5 000,00, acrescido de um custo variável

de R$ 55,00 por unidade produzida. Considerando que o preço de venda dessa

peça pela indústria aos comerciantes é de R$ 102,00, determine:
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a) a função custo da produção de x peças.

b) a função receita referente à venda de x peças.

c) a função lucro na venda de x peças.

d) o lucro obtido com a venda de 1000 unidades. 

e) quantas peças no mínimo ao mês, essa indústria precisa vender para obter o

gasto que teve com a produção.

4.8.2.2 Função Linear

Exemplos de Função Linear

1) Numa esteira ergométrica, um atleta treina com uma velocidade constante

para uma maratona.  Seu treinador observa,  a cada 10 minutos,  o  espaço

percorrido e anota em um quadro seu desempenho.

Quadro 14: Esteira ergométrica

Instante (min)= t 0 10 20 30 40 50 60
Distância (m) = d 0 1500 3000 4500 6000 7500 9000

Fonte: Educação. Matemática: Conceito de funções. Disponível em:
<http://educacao.globo.com/matematica/assunto/funcoes/conceito-de-funcoes.html>. 15 dez.2014.

Portanto, a lei de formação que representa a situação descrita acima é dada

por  d= 150.t, sendo, t a variável independente e d a dependente. A cada instante (t),

em minutos, corresponde a uma única distância (d), em metros. Dizemos então que

a distância percorrida pelo atleta encontra-se em função do instante de tempo gasto

em seu treinamento. Como a cada 10 minutos são percorridos 1500; a cada minuto,

150 metros são percorridos, assim a fórmula que relaciona espaço e tempo pode se

descrita por d = 150 t.

2) (SOUZA, 2013, p. 86) Um dos insetos mais destrutivos é o gafanhoto-do-deserto

(Schistocerca gregária).  Esse inseto  é capaz de comer cerca de 1,6 gramas de

folhas  por  dia,  um número  aparentemente  pequeno,  mas  se  considerarmos que

http://educacao.globo.com/matematica/assunto/funcoes/conceito-de-funcoes.html
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algumas  nuvens  desses  gafanhotos  podem  conter  cerca  de  50  milhões  de

indivíduos, a devastação alcança grandes proporções.

a) Escreva a lei de formação que relacione a quantidade q de gafanhotos com a

massa m, em gramas, de folhas que eles são capazes de comer por dia.         

b)  Quantas  toneladas  de folhas uma nuvem com 50  milhões de  gafanhotos-do-

deserto pode comer em um único dia?

3) Construa os gráficos das leis de formação determinadas no exemplo 1 e 2. 

Observação: note que, uma característica das funções lineares é que o seu gráfico

passa pelo ponto (0,0), a origem do sistema de coordenadas cartesianas. Como é o

caso das funções definidas por y = -2x e y = 3x

Gráfico 08: Função linear

Fonte: Matemática Didática. Função linear. Disponível
em:<http://www.matematicadidatica.com.br/FuncaoLinear.aspx>. Acesso em: 11 dez 2014.

(SOUZA, 2013,  p.  84)  Definindo:  Uma função afim f(x)  = ax + b,  com b = 0,  é

chamada função linear.

x → ax

f(x) = ax ou y = ax

http://www.matematicadidatica.com.br/FuncaoLinear.aspx
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4.8.2.3 Função Constante

Exemplo

1) Em uma determinada cidade, há apenas dois restaurante, A e B. O restaurante A

serve comida por quilograma e, cobra 20 reais por  kilo. Já no restaurante B, o

sistema é de rodízio e cobra 25 reais por pessoa, não importando se ela consome

0,25 kg, 0,5 kg, 1,0 kg, 1,5 kg,..., assim, o preço pago é sempre R$ 25,00. 

a)  Vamos  construir  um  quadro  que  represente  o  gasto  de  uma  pessoa  se  ela

escolher comer no restaurante A e, outro quadro se o restaurante escolhido fosse o

restaurante B;

b) No caso do restaurante B, qual é a variável? E, qual é a relação de dependência?

 c) Vamos determinar a lei de formação da função, que representa o gasto de uma

pessoa que escolheu comer no restaurante B;

d) Vamos desenhar o gráfico dessa função.

Logo, se relacionarmos o consumo de cada pessoa ao valor pago no restaurante B,

obtemos  uma  função  chamada  constante,  porém,  isso  não  ocorre  se  a  pessoa

escolher o restaurante A.

2) Vamos observar a função f: IR → IR, onde f(x) = -3 é representada graficamente

no plano cartesiano.

Neste exemplo, o y é uma constante de valor igual a -3.

Observe os pontos (-2, -3), (0, -3) e (4, -3) que destacamos no gráfico .

Em cada um destes  pontos  distintos  temos uma abscissa diferente,  no  entanto,

todos os três pontos possuem a mesma ordenada.

Isto vale para qualquer ponto do gráfico desta função, pois, qualquer que seja o

valor de x, o valor de y será sempre igual a -3, já que y não depende de x, pois y não

faz parte da lei de formação da função, que é meramente a constante -3.
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Assim como este gráfico, o gráfico de qualquer outra função constante definida de IR

em IR sempre será uma reta paralela ao eixo ox, que passa pelo ponto (0, y). No

caso do gráfico abaixo, é o ponto (0, -3).

Gráfico 09: Função constante

Fonte: MATEMÁTICA DIDÁTICA. Função Constante. Disponível em:
<http://www.matematicadidatica.com.br/FuncaoConstante.aspx>. Acesso em: 11 dez 2014.

3)  Considerando-se que, em um semáforo o tempo é igual a zero segundo (t=0s) e,

que neste instante o semáforo se encontra na cor verde e que por ele passe um

veículo com uma velocidade de 10 metros por segundos. Sabendo que esse veículo

mantem esta velocidade nos próximos 10 segundos. Vamos determinar:

a) Um quadro que represente a velocidade a cada segundo, no intervalo de tempo

de 0 a 10 segundos;

b) O gráfico de acordo com o quadro do item a; 

c) A lei de formação, observando o gráfico e o quadro acima.

Definindo: (SOUZA, 2013, p.85) Nos casos em que o coeficiente a de uma função

afim é igual à zero, ela é chamada função constante.

Uma função afim f(x) = ax + b, com a=0, é chamada função constante.

x→b

f(x)= b ou y = b

http://www.matematicadidatica.com.br/FuncaoConstante.aspx
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Na formalização do conceito,  você percebeu que a função constante é um caso

particular da função afim? 

4.8.2.4 Exercícios de verificação de aprendizagem

1) (CAMPITELI E CAMPITELI, 2006, p. 67- 69) A uma mola de 7,0 centímetros de

comprimento que se encontra fixada em um suporte são pendurados vários pesos

iguais a 1  gf. 

A relação entre esses pesos e as correspondentes distensões da mola,  é

dada pela lei que relaciona o peso (P) de um corpo a uma mola com a distensão da

mola que foi descoberta por Robert Hooke. Ela estabelece que, dentro dos limites de

sua  aplicabilidade  rigorosa,  a  um  peso  (P)  corresponde  de  um  acréscimo  ao

comprimento  da  mola,  uma distensão  (ΔL),  que  é  dado  pelo  comprimento  final,

menos o comprimento inicial (L – Li). Em outras palavras, K = P/ ΔL. Esta expressão

indica que a relação entre P e ΔL é constante e igual a K, cujo valor depende do tipo

de material de que é feita a mola e da faixa de peso do corpo. Pois, para grandes

pesos, deixa de existir a relação linear entre o peso do corpo (P) e a distensão ΔL

sofrida pela mola. Assim, a Lei de Hooke pode ser descrita da seguinte maneira:

P = K. ΔL, onde, P = massa aplicado á mola; L = comprimento da mola; 

K = constante da mola = P/ ΔL e

ΔL = distensão sofrida pela mola ao se pendurar P á mola.

A lei  de Hooke se aplica com precisão satisfatória a vários metais. Para a

borracha, aplica-se satisfatoriamente até certo limite, mas dá péssimos resultados

quando se comparam grandes diferenças de peso. E, as molas feitas com diferentes

materiais devem apresentar valores diferentes para K, que é característico de cada

mola e é denominado de constante da mola (K), como foi definido por Hooke.

a) Complete o quadro abaixo.

Quadro 15: Deformação da mola
Peso– P (gf*) Comprimento – L (cm) Distensão – ΔL (cm)
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0 7,0 Li 7,0 - 7,0 = 0,0

1 7,5 7,5 - 7,0 = 0,5

... ... ...

P L L - Li =     ΔL

Fonte: Campiteli e Campiteli (2006, p.67- 69).

 1 gramaforça (1 gf) corresponde, numericamente, a uma massa de 1 grama

(1g). A força (gramaforça) é medida em um dinamômetro e a massa (grama) é

medida em uma balança. Assim, os pesos fornecidos aos alunos podem ser

medidos em uma balança.  

b) Construa o gráfico: Peso (P) X Comprimento (L) 

c) Responda

I. Quem é a variável dependente e independente?

II. Qual é o domínio, o contradomínio e a imagem?

III. Analisando o gráfico da função, ela é linear ou constante? 

IV. A reta passa pela origem do sistema de eixos cartesianos, ou seja, a mola

somente sofre alongamentos com os pesos?

2) A professora pede aos alunos para se dividirem em grupos de três (3) e que

elaborarem  uma  atividade  a  partir  de  uma  situação  por  eles  vivenciada  e  que

represente uma função, seja ela, linear, afim ou constante. Como por exemplo, o

salário de um taxista, o qual ganho conforme os quilômetros rodados.  A atividade

deve constar:

a) O enunciado;

b) As grandezas envolvidas;

c) A variável dependente e independente;
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d) A expressão matemática que representa esta situação;

e) Uma tabela, com pelo menos 5 valores;

f) Um gráfico.

3) (Vunesp – SP apud FAMETRO) Um botânico mede o crescimento de uma planta,

em centímetros, todos os dias. Ligando os pontos colocados por ele, num gráfico,

resulta a figura abaixo. Analisando o gráfico, responda: 

Gráfico 10: Crescimento de uma planta

Fonte: FAMETRO. Lista de exercícios. Disponível em:
<http://futuroti.files.wordpress.com/2012/10/lista-exercicios-de-fixacao-funcoes1.doc>. Acesso em: 24

nov. 2014.

a ) Se mantida sempre essa relação entre tempo e altura, qual será a altura dessa

planta no trigésimo dia? 

b) Qual é a variável dependente e independente?

c) Qual é o domínio, contradomínio e imagem?     

                               

4) (ENEM, 2011Apud MATEMÁTICA DIDÁTICA) As frutas que antes se compravam

por dúzias, hoje em dia, podem ser compradas por quilogramas, existindo também a

variação  dos  preços  de  acordo  com  a  época  de  produção.  Considere  que,

independente  da  época  ou  variação  de  preço,  certa  fruta  custa  R$  1,75  o

quilograma. 

http://futuroti.files.wordpress.com/2012/10/lista-exercicios-de-fixacao-funcoes1.doc
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Gráfico11: Variação de Preço

Fonte: Matemática Didática. TOP 20: questão resolvida do ENEM de 23 de outubro de 2011.
Disponível em: <http://www.matematicadidatica.com.br/ENEM2011q16.aspx>. Acesso em: 24 nov.

2014.

Conforme o enunciado acima, responda.

a) Dos gráficos acima, qual representa o preço m pago em reais pela compra de n

quilogramas desse produto?

b) Qual é a variável dependente e independente?

c) Qual é o domínio, contradomínio e a imagem?

4.9 ATIVIDADE 09: APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 01 E 02

Duração: 2 hora/aula.

Objetivo: Analisar o que o aluno conseguiu construir sobre o conceito de função e

perceber suas impressões sobre as atividades realizadas.

http://www.matematicadidatica.com.br/ENEM2011q16.aspx
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Procedimento: Reaplicar o questionário 01 e aplicar o questionário 02, explicando o

objetivo destes questionários e distribuí-los aos alunos para que possam responder

de forma individual. 

QUESTIONÁRIO 01

Veja atividade 01

QUESTIONÁRIO 02

1) Os textos apresentados foram utilizados para estudar e formalizar o conceito de

função via história da matemática. Eles colaboraram de modo significativo para o

entendimento desse conceito?

2)  Os  vídeos  apresentados  colaboraram  no  entendimento  dos  conceitos

apresentados?

3) Teve dificuldade na hora de resolver alguma (s) da (s) atividade (s) proposta (s)?

Se sim, qual (ais)?

4) Qual das atividades resolvidas você considera que mais te ajudou a compreender

o conceito de função?

5) O contexto histórico motivou você a estudar o conceito de função?

6) Qual das atividades você considera mais interessante para sua vida? Por quê?

7) Após a realização destas atividades, é possível perceber que o estudo de função

está inserido em nossa cotidianidade. De que forma? 

8) Em relação ao conceito de função, o que você já sabia? 

9) Em relação aos textos e as atividades, o que você aprendeu?

10) Em relação aos textos e a atividades, o que foi mais fácil e, o mais difícil?
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