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Resumo

A Educação Matemática, proposta nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública de 
Educação Básica do Estado do Paraná (2006), prevê a formação de um estudante 
crítico,  capaz de  agir  com autonomia  nas  suas relações  sociais  e,  para  isso,  é 
preciso que ele se aproprie também de conhecimentos matemáticos. Assim, faz-se 
necessária a presença de um professor interessado em desenvolver-se intelectual e 
profissionalmente  e  em  refletir  sobre  sua  prática  para  tornar-se  um  educador 
matemático e um pesquisador em contínua formação. O presente trabalho apresenta 
os  resultados  da  utilização  do  folhas  “Função  Quadrática  e  suas  aplicações  no 
cotidiano” em sala de aula, tendo por objetivo levar o educando a perceber que o 
estudo da função não é apenas uma coleção de fórmulas prontas e que a mesma 
está presente em diversas áreas do conhecimento, modelando matematicamente 
situações cotidianas e auxiliando o homem em suas atividades. São apresentados 
também  alguns  resultados  da  aplicação  desse  material,  tanto  no  ensino  médio 
quanto nas séries finais do ensino fundamental.
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Abstract
Mathematics Education, proposed in the Curriculum Guidelines of the Public Network 
of Basic Education of the State of Paraná (2006), presuppose the formation of a crit-
ical student, able to act with autonomy in their social relations and, for that, it is im-
portant that he also appropriates of mathematical knowledges. Thus, it is necessary 
the presence of a teacher interested in developing himself intellectual and profes-
sionally and in reflecting about his practice to become a mathematical educator and a 
researcher in continuous formation. This work presents results of the utilization of the 
material “Quadratic Function and its applications in daily life” in the classroom, with 
the aim of taking the learner to understand that the study of the function is not just a 
collection of ready formulas and that the same is present in several areas of the 
knowledge,  mathematically modeling daily life situations and helping man in their 
activities. Some results of this application, in the high school and in the final series of 
elementary school, are also presented.
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Introdução

Apesar  de  a  Matemática  estar  presente  em  nosso  cotidiano,  é 

comum os  educandos  desenvolverem em sua  trajetória  escolar,  uma verdadeira 

aversão a essa disciplina.

Vários são os estudos realizados visando uma explicação para esse 

fato e diversas são as razões apontadas: formação inadequada dos professores, 

distanciamento entre a matemática ensinada nas escolas e a praticada no dia-a-dia, 

etc.  Porém, é de conhecimento de todos que a matemática é um dos principais 

componentes da cultura geral  do cidadão, podendo ser observada nos jogos, na 

linguagem oral e escrita, propagandas e demais situações do nosso cotidiano. 

Para Ribnikov (1987), a Matemática tem singularidades qualitativas 

nas  leis  que  definem  seu  desenvolvimento.  No  entanto,  as  generalizações 

abstraídas a partir dessas leis as caracterizam como um dos meios para adquirir 

consciência social. Assim, pela apropriação do conteúdo matemático, o estudante 

também se apropria de conhecimentos que lhe possibilitam criar relações sociais. 

Nesse sentido

“[...]o ensino de Matemática,  assim como todo ensino,  contribui  (ou não) 
para as transformações sociais não apenas através da socialização (em si 
mesma) do conteúdo matemático, mas também através de uma dimensão 
política que é intrínseca a essa socialização. Trata-se da dimensão política 
contida na própria relação entre o conteúdo matemático e a forma de sua 
transmissão-assimilação (DUARTE, 1987, p. 78).”

É preciso, ainda, considerar que pela Educação Matemática almeja-

se  um  ensino  que  possibilite  aos  estudantes  análises,  discussões,  conjecturas, 

apropriação de conceitos e formulação de idéias e que o conhecimento adquirido 

possa ser utilizado nas situações vivenciadas pelos educandos fora das salas de 

aula. Aprende-se Matemática não somente por sua beleza ou pela consistência de 

suas  teorias,  mas,  para  que,  a  partir  dela,  o  homem amplie  seu  conhecimento 

contribuindo assim, para o desenvolvimento da sociedade. 

Para Miguel e Miorim (2004), a finalidade da Educação Matemática é 

fazer o estudante compreender e se apropriar  da própria Matemática “concebida 

como um conjunto de resultados, métodos, procedimentos, algoritmos etc.”  Outra 

finalidade apontada pelos autores é fazer o estudante construir, “por intermédio do 



conhecimento  matemático,  valores  e  atitudes  de  natureza  diversa,  visando  à 

formação integral do ser humano e, particularmente, do cidadão, isto é, do homem 

público” (MIGUEL E MIORIM, 2004, p.71).

Para tanto, faz-se necessária a abordagem histórica da matemática, 

visando a melhor compreensão de como chegamos aos conhecimentos atuais e de 

o porquê este ou aquele conteúdo é ensinado, de forma que leve os educandos a 

perceberem como as idéias matemática se desenvolveram ao longo do tempo e a 

relação  com o  momento  histórico.  Sem a  perspectiva  crítica  que  a  história  nos 

fornece,  a  matemática  transforma-se  no  seu  próprio  objeto,  “matemática  pela 

matemática”.

Em  se  tratando  dos  professores,  o  conhecimento  da  história  da 

matemática, permite a utilização de metodologias mais pertinentes para conseguir 

aprendizagens graças ao conhecimento que se pode ter sobre a origem do conteúdo 

a  ser  ensinado,  sobre o tipo  de  problema que visa  resolver  as dificuldades que 

surgiram e o modo como foram superadas.

Enfim, tanto para professores como para a formação dos alunos, é 

necessária a desmistificação da matemática, mostrando que ela é obra humana, 

feita por homens em tempos historicamente datados, em constante evolução ainda 

hoje,  contrariamente à visão da mesma ser uma obra do espírito humano numa 

eternidade mítica.

Constantemente nós, professores de matemática, em nossa prática 

pedagógica, nos deparamos com a seguinte questão feita pelos alunos:

- Para que serve isso?

Segundo Garbi (2007),

“Muitos  professores  de  Matemática  sentem-se  desconfortáveis  ao  tentar 
responder a essa questão e, ao permitir que os alunos o percebam, acabam 
reforçando nos jovens a idéia de que aquilo não deve mesmo servir para 
muita coisa útil. É uma pena porque, em realidade, o difícil hoje é encontrar 
áreas  de  atividade  humana  onde  a  Matemática  ou,  pelo  menos,  seu 
raciocínio  lógico-dedutivo  não  tenha,  em  maior  ou  menor  grau,  alguma 
participação efetiva”. 

Afirma ainda Garbi (2007) que

“Os jovens que perguntam para que serve isso e muitos dos professores 
que os ensinam já  nasceram desfrutando as maravilhas  da tecnologia  e 
desconhecem como era,  por  exemplo,  viver  nos  anos  1950,...  Tendem, 
então, a não se surpreender com as facilidades à disposição da sociedade 



moderna e raramente param por alguns instantes para se perguntar de que 
maneira esse mundo tecnológico foi construído”.  

Segundo o mesmo autor, a resposta é muito simples:

“ele foi construído porque o homem, por meio da Matemática, acumulou ao 
longo dos séculos vastos conhecimentos sobre o mundo físico e, com isso, 
conseguiu, parcialmente, dominá-lo e colocá-lo a seu serviço”. 

Cabem aos professores agirem como mediadores do processo de 

construção do conhecimento, criarem situações que instigue os educandos, levando-

os a exercitarem sua capacidade de pensar e buscar soluções para as situações e 

problemas apresentados e que os mesmos tenham relação com sua vivência. Faz-

se necessária a contextualização do fazer matemático para que a aprendizagem 

realmente se efetive.

A  Educação  Matemática  proposta  nas  Diretrizes  Curriculares  da 

Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná (2006) prevê a formação de 

um estudante crítico, capaz de agir com autonomia nas suas relações sociais e, para 

isso, é preciso que ele se aproprie também de conhecimentos matemáticos. 

Para  que  isso  se  efetive,  faz-se  necessária  a  presença  de  um 

professor interessado em desenvolver-se intelectual e profissionalmente e em refletir 

sobre sua prática para tornar-se um educador matemático e um pesquisador em 

contínua formação. Analisar criticamente os pressupostos ou as idéias centrais que 

articulam a pesquisa ao currículo, a fim de potencializar meios para superar desafios 

pedagógicos, deve ser o interesse desse professor.

Porém, o que hoje se observa é um grande número de alunos que 

não conseguem entender a matemática que a escola lhes ensina e que sentem 

dificuldade em utilizar o conhecimento adquirido em situações do seu cotidiano.

Os professores por  sua vez,  conscientes de que não conseguem 

alcançar  resultados  satisfatórios  junto  a  seus  alunos,  procuram  cada  vez  mais 

aprimoramento tanto na parte didática como na metodológica, através de cursos de 

formação continuada.

O  presente  artigo  relata  uma  experiência  realizada  no  Colégio 

Estadual Profª. Regina Tokano – Ensino Médio, em Uraí, na série inicial do ensino 

médio,  onde  o  conteúdo  “Função  Quadrática”  foi  apresentado  e  trabalhado 



utilizando-se de uma metodologia diferente da que normalmente é trabalhada nas 

escolas. O material  didático que foi  utilizado como apoio, foi  produção da autora 

enquanto  participante  do  Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  –  PDE, 

proposto pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Algumas informações sobre o PDE

Uma  das  propostas  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  do 

Paraná, visando à formação continuada e aprimoramentos de seus professores, foi a 

criação do Programa de Desenvolvimento Educacional em que os professores que 

assim o desejassem, poderiam avançar na carreira através da participação neste 

programa. O programa estabelece o diálogo entre os professores das Instituições de 

Ensino Superior e os da Educação Básica, por meio de atividades teórico-práticas 

orientadas, sendo uma parte presencial, na própria Instituição e a outra à distância, 

visando  a  produção  de  conhecimento  e  mudanças  na  metodologia  e  práticas 

escolares. 

O professor participante, professor PDE, durante o desenvolvimento 

do programa deveria  elaborar  material  didático que seria  disponibilizado para os 

professores da rede pública. Esse professor PDE exerceria a função de tutor ou 

orientador  desses  professores.  Os  professores  por  sua  vez  e  o  próprio  tutor 

deveriam  fazer  a  implementação  do  material  didático  nas  escolas.  Ao  final,  o 

professor PDE deveria  apresentar um artigo relatando sobre sua participação no 

programa.

Foram ofertados pela  Instituição de Ensino Superior  Universidade 

Estadual  de Londrina,  cursos,  seminários,  encontros e oficinas de Resolução de 

Problemas e Investigação na aula de Matemática.

Para  que  o  professor  pudesse  participar  de  todas  as  atividades 

previstas (cursos, seminários, encontros de áreas, além da elaboração do material 

didático), foi-lhe concedida licença para estudos durante o ano de 2007 de 100% de 

sua carga horária, e em 25% de sua carga horária no ano de 2008, para que fosse 

feita a implementação da proposta pedagógica e o trabalho final  que constou de 

artigo  científico  sobre o  objeto  de  estudo analisado  e  devidamente  aprofundado 

durante o processo de formação continuada desenvolvido no biênio 2007/2008. 



Sendo  participante  do  programa  e  percebendo  a  dificuldade  dos 

educandos em relacionarem o aprendizado escolar com seu dia-a-dia, optamos por 

elaborar um “Folhas” como material didático, tendo como tema central a “Função 

Quadrática  e  suas  aplicações  no  cotidiano”.  A  escolha  desse  tema  teve  como 

objetivo a mudança do olhar do educando para a matemática, levando o mesmo a 

perceber  que o estudo da Função Quadrática não é apenas a aplicação de um 

amontoado  de  fórmulas  prontas  que  se  encaixam  perfeitamente  em  situações 

problemas pré-concebidas e fora da sua realidade.

O  educando  deve  perceber  que  as  funções  especificadas,  estão 

presentes  nas  diversas  áreas  do  conhecimento  e  modelam  matematicamente 

situações que, através da resolução de problemas, auxiliam o ser humano em suas 

atividades.  Para  tanto,  a  Função  Quadrática  é  colocada  não  apenas  de  forma 

conceitual,  mas apresentando sua historicidade e  utilização  em outras  áreas  do 

conhecimento,  visando  a  levar  o  educando  a  perceber  que  a  matemática  está 

inserida em seu cotidiano e que, muitas das dúvidas que eles hoje apresentam, já 

fizeram  parte  da  mente  de  notáveis  matemáticos  e  a  forma  como  os  mesmos 

conseguiram  resolvê-las.  Outro  objetivo  é  o  de  que,  por  intermédio  desse 

conhecimento  matemático,  ele  possa  construir  valores  e  atitudes  de  natureza 

diversa, tendo por finalidade a formação integral do ser humano e do cidadão.

Mas o que é o Folhas?

Segundo o Manual do Projeto Folhas (2004), o mesmo consta de um 

Programa de Formação Continuada dos Profissionais da Educação que propõe uma 

metodologia específica de produção de material didático, como forma de viabilizar a 

pesquisa  dos  saberes  e  fundamentos  teórico-metodológicos  das  disciplinas  que 

compõem a matriz curricular da Educação Básica da Escola Pública do Estado do 

Paraná.

Espera-se que por meio desta metodologia seja desenvolvida uma 

prática de pesquisa no cotidiano escolar e implementadas as Diretrizes Curriculares 

para Educação Básica da rede pública de ensino.

O  “Folhas”  consiste  na  produção  de  material  didático  pelos 

professores da rede pública estadual e destinado aos alunos de ensino fundamental 

e médio. A produção ocorre de forma colaborativa – autor e colaboradores - sendo 



um da mesma disciplina do autor e os demais, das disciplinas que se relacionam no 

texto.  Os  textos  iniciam-se  com  uma  questão  motivadora  e  durante  seu 

desenvolvimento, perpassam por, no mínimo, três disciplinas da matriz curricular. A 

questão  motivadora  deve  ser  acerca  de  situações  vivenciadas  no  cotidiano  de 

nossos  educandos.  Ao  finalizar  a  leitura  e  atividades  constantes  no  material,  o 

educando deve ser capaz de responder a questão que deu origem ao mesmo. O 

texto, por ser dirigido especificamente para os educandos, deve ser de fácil leitura e 

assimilação.

O material didático produzido foi disponibilizado para os professores 

componentes do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) os quais poderiam opinar e 

sugerir mudanças. Segundo o documento síntese do Programa de Desenvolvimento 

Educacional  –  PDE,  o  Grupo  de  Trabalho  em  Rede,  é  uma  estratégia  de 

democratização  do  acesso  aos  conhecimentos  teórico-práticos  específicos  das 

áreas/disciplinas trabalhadas no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 

e,  por  meio da  qual  o  professor  PDE exerce  seu papel  mediador  e  compartilha 

conhecimentos.

Tem por característica a possibilidade da inclusão dos professores 

da rede no processo de formação continuada do professor PDE, onde este exerce o 

papel de orientador (tutor). Para tanto, a Secretaria de Estado da Educação (SEED), 

disponibilizou uma plataforma para os encontros, sendo as mesmas virtuais. Através 

da plataforma, os professores da rede receberam material para leitura, por meio do 

qual  puderam  fazer  o  aprofundamento  do  tema  de  estudo  e  participaram  da 

elaboração do material didático, colaborando para a efetivação do projeto. 

O presente artigo, que trata da análise da implementação do projeto 

Folhas,  é  o  último  requisito  para  a  finalização  do  PDE,  Programa  de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná. Foi desenvolvido enfocando o 

tema  futebol  por  ser  o  esporte  mais  popular  em  nosso  país.  Durante  seu 

desenvolvimento, além da relação matemática e futebol, inclui também as disciplinas 

de física e educação física. Inicia-se com um breve relato sobre a história do futebol, 

a introdução do esporte no Brasil e sua trajetória até os dias atuais, com a criação 

do Campeonato Brasileiro de Futebol.



Implementação

A implementação foi  efetivada  em (03)  três  salas  de  1ª  série  do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Professora Regina Tokano, no município de Uraí.

Primeiramente, foi colocada para os alunos a questão investigadora: 

“Lançamento de projéteis, antenas parabólicas e campeonato de futebol; o que 
eles têm em comum?” o que gerou o levantamento de várias hipóteses por parte 

dos educandos. Foi então proposto o desenvolvimento com leituras, construção de 

tabelas e demais atividades nele constantes.

A introdução contemplava a história do futebol desde suas origens, 

chegada  ao  Brasil  do  novo  esporte  e  as  adaptações  sofridas  até  se  tornar  a 

modalidade esportiva mais praticada no país. O tema gerou inúmeras discussões, 

entre  elas:  as  concessões  dadas  às  emissoras  de  TV  que  transmitem  os 

campeonatos  estaduais  e  o  campeonato  brasileiro,  a  migração  de  jogadores 

brasileiros  para  outros  países,  os  altos  salários  pagos  a  esses  jogadores,  os 

escândalos da arbitragem, o valor dos ingressos, principalmente nos clássicos, etc...

Apesar  de,  no  dia-a-dia,  o  futebol  ser  classificado  como  esporte 

predominantemente masculino, o que se verificou foi a participação efetiva de todos 

na discussão, tanto meninos como meninas. 

Atividade

A  primeira  atividade  constou  da  confecção  de  tabelas  onde  se 

relacionavam o número de clubes participantes de um campeonato de futebol e o 

número de partidas disputadas por  cada clube,  sendo que,  pelas regras oficiais, 

cada clube deve jogar no mínimo 2 partidas com cada um dos outros times: turno e 

returno, isto  é,  um jogo “em casa” e outro na “casa do adversário”.  A tabela foi 

confeccionada da seguinte forma:

Número de clubes (n) Número de partidas (p)
2 2(2-1)
3 3(3-1)
4 4(4-1)
5 5(5-1)
... ...
N n(n-1)



Durante o levantamento dos clubes participantes do Campeonato, 

foram lembrados pelos alunos, alguns jogadores brasileiros que se destacaram na 

história  do futebol.  Dentre eles,  foi  citado o jogador  José Kléberson Pereira  que 

atuou no Clube Atlético Paranaense (1999 a 2003) e na Seleção Brasileira (2002) 

onde  teve  participação  decisiva  na  conquista  do  pentacampeonato.  Por  ele  ser 

natural de Uraí, a sua trajetória como jogador chamou a atenção dos alunos fazendo 

com que estes elaborassem uma biografia do jogador. Para realizarem esta tarefa 

foram coletados dados sobre o jogador e sua carreira, junto aos seus familiares que 

ainda residem na cidade, jornais e revistas que traziam reportagens da conquista da 

Copa de 2002 e também a internet. Ao final, fizeram uma exposição no Colégio, com 

o material produzido por eles e fotografias conseguidas quando da visita do jogador 

à cidade.

 Após  terem  confeccionado  a  tabela,  ocorreu  a  discussão  para 

determinar a forma de representar os dados obtidos em uma expressão matemática. 

Ao determinarem a expressão matemática, foi introduzido pelo professor o conceito 

de função quadrática e sua classificação em completas e incompletas.

Ainda com o tema futebol, foi proposta a análise da trajetória de uma 

bola no momento em que ocorre a cobrança de um escanteio.

Nesse tipo de jogada, a bola apresenta movimento análogo ao do 

lançamento de projéteis, como por exemplo, uma bala sendo lançada obliquamente 

por um canhão que esteja próximo à superfície da Terra. O projétil sai do canhão 

com velocidade inicial (V0) diferente de zero. A velocidade (V0) do projétil sempre é 

decomposta em duas componentes: 

- uma vertical (V0y), com módulo, direção e sentido variando no decorrer do 

tempo e tem como equação: V0y= V0. cos θ;

- uma componente horizontal (V0x) que apresenta módulo, direção e sentido 

constantes, tendo como equação: V0x= V0 . sen θ. 

Fonte: FERRARO, 1991, p.143



O  movimento  em  relação  ao  eixo  Oy  é  um  movimento 

uniformemente  variado,  descrito  sob  a  ação  da  gravidade  e  no  eixo  0x  é  um 

movimento uniforme. O movimento em relação ao eixo Oy tem como equação: 

2
..
2

0
tgtvy y −=

 . 

O valor de y não representa a distância percorrida na vertical e sim a 

posição do corpo em relação ao eixo OY.  

   A velocidade vy varia com o tempo segundo a equação vy= v0y - gt.

    Como  o  movimento  em  relação  ao  eixo  Ox  é  um  movimento 

uniforme, a velocidade permanece constante e é dada por Vx = V0x. Permanecendo 

constante o valor da velocidade, teremos o deslocamento em relação ao eixo Ox 

dado por xvx = t.  .

Observação: Estamos considerando os eixos como:

• Ox – eixo horizontal, orientado para a direita.

• Oy – eixo vertical, orientado para cima.  

A  análise  e  discussão  desse  tipo  de  trajetória  e  movimento 

demandaram  um  tempo  maior,  uma  vez  que  os  alunos  precisavam  de 

conhecimentos da física. Foram retomados os conceitos de movimento, repouso, 

trajetória, tipos de movimento para que se pudesse dar prosseguimento ao trabalho. 

Analisando a trajetória da bola, os alunos chegaram à conclusão de se tratar de uma 

parábola e que esse tipo de trajetória não era específica desse movimento, mas se 

verificava no lançamento de uma bala de canhão, no arremesso da bola em uma 

partida  de  basquete,  etc...,  situações  vivenciadas  no  dia-a-dia  dos  alunos. 

Continuando a fazer a ligação com a física, o professor apresentou o movimento 

uniformemente variado, suas características, equações, demonstrando ser possível 

calcular  o  alcance  máximo  da  bola,  a  altura  máxima  por  ela  atingida  e  suas 

velocidades, tanto inicial quanto final. 

Foi então, proposto aos alunos a seguinte atividade:



Atividade

Durante  um jogo de futebol,  um dos jogadores  cobrou uma falta 

frontal  ao  gol  adversário.  Sabendo  que  a  bola  saiu  dos  pés  do  jogador  com a 

velocidade de 30m/s, o ângulo θ era 30° e que o gol ocorreu após 4s da bola ter sido 

chutada, determine a que distância do gol o jogador cobrou a falta. (Adote g= 10m/s2 

e despreze a resistência do ar). 

A atividade foi realizada em grupos de no máximo 03 alunos e, ao 

final, foram apresentados os resultados e feita a discussão. Foi proposta então, a 

mudança  do  ângulo  de  lançamento  para  que  se  verificasse se  há  influência  do 

mesmo no alcance da bola. Cada grupo escolheu um valor para o ângulo e, após 

serem feitos os cálculos, foram comparados os resultados, chegando-se à conclusão 

de que quanto mais próximo de 45°, maior será o alcance.

Nesta  fase  da  atividade,  foram  citados  alguns  jogadores  como 

possuidores dos “chutes mais potentes”,  isto é,  aqueles em que a bola atinge a 

maior velocidade quando da cobrança de uma falta com bola parada. Entre os mais 

lembrados esteve o jogador Roberto Carlos da Silva cuja velocidade da bola atingia 

120 km/h.

Foi  também solicitada a confecção do gráfico desse problema.  A 

análise  da  trajetória  levou  os  alunos  à  definição  de  parábola  e  suas  diversas 

utilizações:  nos  radares,  que  são  compostos  por  uma  antena 

transmissora/receptora, que emite pulso eletromagnético, o qual é refletido quando 

atinge o alvo e captado pela antena; nos faróis dos veículos que utilizam lentes 

parabólicas que ficam posicionadas na parte de trás dos faróis e que direcionam a 

luz emitida pelos mesmos, e nas antenas parabólicas comumente encontradas nos 

telhados das residências e edifícios.

Utilizando a tabela confeccionada no início, os alunos construíram 

um gráfico onde foram analisados a concavidade e os pontos de intersecção da 

parábola com o eixo Ox, o que levou ao conceito de zeros ou raízes da função. Para 

a determinação dos zeros ou raízes da função foram seguidos os seguintes passos:

Imaginemos um quadrado  de  área   )²(2 bax + ,  como  o  da  figura 

abaixo:



    A  área  total  do  quadrado  equivale  à  soma  das  áreas  dos 

quadriláteros da figura, isto é: ²4²²4)²2( bbxxabax ++=+

    Vamos agora isolar o coeficiente c da equação da 2º grau:

cbxaxcbxax −=+⇒++ ²²

Multiplequemos  agora  os  dois  membros  da  equação  por  a4 : 

acbabxbxa 4²²4²²4 ==+

    Comparando  a  primeira  equação  com a  última,  percebemos  que 

falta apenas o termo b². Vamos então, acrescentá-lo aos dois membros da última 

equação:

acbbabxxa 4²²4²²4 −=++ .

     Observamos  que  o  primeiro  membro  é  igual  a  )²(2 bax + ,  então 

podemos escrever da seguinte forma:

acbbax 4²)²(2 ==+ .

     Sendo o segundo membro positivo,  podemos então extrair  a  raiz 

quadrada:

acbbaxacbbax 4²24²)²2( −±=+⇔−=+

acbbaxacbbax 4²24²2 −±−=⇔−±=+

a
acbbxacbbax

2
4²4²2 −±−=⇔−±−=

    Temos então o conjunto solução da equação completa:

S = 
a

acbb
2

4² −+−  , 
a

acbb
2

4² −−−



Foi proposto então o seguinte exemplo:

Resolver a equação: x² - 5x + 6 =0

Calculamos primeiro o valor numérico acb 4² − . Sabendo que a=1, 

b=-5 e c=6, temos: acb 4² −  = ( ) 6.1.4²5 −− 12425 =−= >0.

      Como
a

acbbx
2

4² −±−= ⇔  
1.2
15 ±=x   ou 

2
15 ±=x

      Chamando uma das raízes de x’ e a outra de x’’, obtemos:

3
2
6

2
15' ==+=x

2
2
4

2
15'' ==−=x

      Então S = {2;3}, pois se forem atribuídos os valores 2 e 3 a x,  a 

sentença 065² =+− xx  torna-se verdadeira.

      Verifica-se que a expressão acb 4² − é um fator condicionante para a 

solução da equação, pois se seu valor numérico for negativo, teremos ℜ∉− acb 4² . 

Devido à sua importância,  ela  é denominada discriminante e representada por ∆  

(letra grega delta maiúscula). Sendo assim, pode-se escrever a solução da equação 

da seguinte forma:

S = 
a

b
2

∆+−  , 
a

b
2

∆−−

Fazendo a análise do vértice da parábola chegou-se à definição de 

valor máximo – ponto máximo e valor mínimo – ponto mínimo.

Durante o desenvolvimento dessa etapa do “Folhas”,  foi  proposta 

uma pesquisa sobre as várias formas de se encontrar os zeros ou raízes da função 

quadrática.  Na  apresentação  dessa  pesquisa,  foi  discutida  a  fórmula  conhecida 

como fórmula de resolução de equações do segundo grau, sua história e alguns dos 

matemáticos envolvidos em seu desenvolvimento. 

Outra atividade proposta nesta fase foi a seguinte:

      

Preencha a tabela abaixo com o discriminante e as raízes de cada 

função:



Após  o  término  da  atividade  acima,  foi  solicitado  aos  alunos 

esboçarem o gráfico da função 56² +−= xxy . 

Com o gráfico pronto foi proposta a seguinte atividade:

Vamos traçar a mediatriz do segmento dado pelos valores de x’ e x’’ 

isto é, onde os valores de x correspondem a um mesmo valor de y.  A mediatriz 

obtida é nosso eixo de simetria. A interseção da parábola com o eixo de simetria é 

denominada vértice da parábola e tem como valor numérico a média aritmética de 

x’ e ‘’, isto é, 
2
''' xxV += .

     O vértice possui como coordenadas V = (xv, yv), onde xv e yv são 

obtidos da seguinte forma:

v
x

a
b
2
−=     (abscissas) e vy a4

∆−=  (ordenadas)

      Se  o  ponto  V  (vértice  da  parábola)  representar  uma  função 

cbxaxxf ++= ²)( com a < 0, então a abscissa de V será o  ponto de máximo e a 

ordenada será o  valor máximo da função f. Porém, se V representar uma função

cbxaxxf ++= ²)( com a > 0, a abscissa será o  ponto de mínimo e a ordenada o 

valor mínimo da função f.

      
Atividade

           

Determine o valor máximo ou mínimo e o ponto de máximo ou de 

mínimo de cada função abaixo:

a) f(x) = 2x² - 12x +10

b) f(x) = -x² + 4x + 5

c) f(x) = x² - 9 

Função Coeficiente 
(a)

Coeficiente 
(b)

Coeficiente 
(c)

Discriminante 
( ∆ ) Raízes

xxxf 2)( 2 +=
4013²)( +−= xxxf
37²2)( +−= xxxf
32²)( −−= xxxf



d) f(x) = 3x²

Ao  final  das  atividades,  os  alunos  foram  encaminhados  ao 

laboratório de informática (Paraná Digital) onde tomaram conhecimento do software 

Geogebra. 

O  Geogebra  é  um  software  de  matemática  dinâmica  para  ser 

utilizado em ambiente de sala de aula, que reúne Geometria, Álgebra e Cálculo. Foi 

apresentada  uma  noção  geral  de  como  o  programa  pode  ser  utilizado  e  suas 

principais funções. A seguir foi proposta a seguinte atividade:

.Construa o gráfico da função f(x): 3x2 – 6x + 3

.Determine as coordenadas do vértice, ponto máximo ou mínimo;

.Determine as raízes da função através do gráfico;

.Construa outros gráficos alterando os valores dos coeficientes da 

função.

A atividade foi realizada em dupla com as salas que apresentaram 

menor número de alunos ou em equipe de três a quatro alunos, nas salas mais 

numerosas.  Essa  atividade  demandou  um  tempo  maior,  pois  todos  quiseram 

construir ao menos um gráfico. Alguns apresentaram dificuldade por não estarem 

habituados a manipular o computador, porém trabalhando em conjunto, conseguiram 

concluir as atividades.

Como uma das propostas do PDE era disseminação dos trabalhos, o 

material didático elaborado foi disponibilizado aos professores da rede (GTR) e uma 

das  atividades  propostas  foi  a  implementação  nas  escolas  onde  os  docentes 

atuavam. Apesar de o material estar, a princípio, direcionado à 1ª série do ensino 

médio,  os professores participantes fizeram a implementação também em outras 

séries por não serem todos do ensino médio. A decisão da aplicação de parte ou do 

todo, coube a cada professor conforme a sua realidade.  

A  seguir,  transcrevemos  alguns  comentários  dos  professores 

participantes do GTR acerca da implementação da proposta.

“Em todas as turmas trabalhadas,  o projeto foi  bem recebido com muito 
proveito  e  sucesso.  Os  alunos  se  interessaram  muito,  tendo  em  vista  que  futebol  é  um 

assunto  do  cotidiano  deles,  principalmente  dos  meninos  que  se  mostraram  muito  
interessados em tudo. Foi muito significativa a relação desse tema com a física, o que fez com 

que  os  alunos  pudessem  compreender  melhor  como  funciona  a  trajetória  parabólica.  As 
atividades referentes à construção de gráficos (concavidade voltada para baixo ou para cima,  



zeros da função, vértice da parábola, valor máximo e valor mínimo) se fizeram significativas  
depois que os alunos compreenderam o significado dos mesmos no seu cotidiano familiar.”

“Através  da  aplicação desse tema Função Quadrática  e  suas aplicações,  

pude perceber que ao fazer relação da matemática com o futebol, parabólicas, faróis de carro,  
etc, o assunto chamou muito a atenção dos alunos e com certeza foi muito relevante este 

estudo para nós professores do ensino fundamental e médio. Atividades que rotineiramente 
são  feitas  com  dificuldade  de  visualização  dos  alunos  em  sala-de-aula  puderam  ser  

construídas  com  uma  nova  ótica  pelos  alunos,  exigindo  um  novo  posicionamento  do  
professor, de tal modo que, este se torne o mediador e não o interventor sobre as práticas dos 

estudantes, os erros podem suscitar novos questionamentos remetendo o estudante à análise  
das suas conjecturas. Porém, é possível ocorrer a feitura de algo tão tradicional quanto o que  

vêm sendo feito na sala-de-aula nos últimos anos, pois ao se desconsiderar a potencialidade 
dos  alunos,  e  principalmente  as  condições  e  possibilidades  de  crianças,  adolescentes  e 

jovens, podem ser cometidos os mesmos erros que hoje tanto se critica na escola tradicional.  
Afinal, a grande mudança está nas mãos do professor. Do mesmo modo que se pôde estudar  

as funções quadráticas e identidade, também é possível o desenvolvimento de outras funções,  
considerando os aspectos acima, bem como, ao ser variada a lógica de construção se pode 

obter  resultados que divergem das estruturas  tradicionais de  aprendizagem,  pois  torna-se 
possível  a  descoberta  e  a  formulação  de  novas  construções  pelos  alunos,  exigindo  que 

inclusive o professor pesquise sobre situações inusitadas que surgem, é este aspecto que se 
pode  chamar  de  mudança  de  postura  do  professor,  pois  exige  do  professor  em  certas 

situações que este se coloque na posição do estudante, deixando de ser o centro da sala-de-
aula,  colocando-lhe  em uma posição  de  investigação  que  poderá  ser  aprendida  por  seus 

alunos, na prática do trabalho escolar.”

     “Usei sua proposta de intervenção com duas oitavas séries que tenho. As  
duas aceitaram muito bem, a leitura foi clara e agradável aos alunos, principalmente à maioria  

dos meninos e algumas meninas que adoram futebol... Claro que precisei intervir em vários 
momentos, mas de maneira simples, pois os alunos interpretaram bem a leitura e realizaram 

as atividades rapidamente.” 

“Ao aplicar o projeto no 1º ano do Ensino Médio, percebi a importância, ou 
melhor, a necessidade de aproximar os conteúdos matemáticos das situações cotidianas. Os  

alunos,  principalmente os  meninos,  se interessaram pelo  assunto e  até  comentaram mais 
sobre o Campeonato Brasileiro. Assim houve participação, ou seja, a motivação ocorreu e a  

turma rendeu.”

“Trabalhar com um tema tão interessante para os alunos como é o caso do 
futebol, faz com que eles se interessem mais pelo conteúdo que será aplicado. Trabalhei com 



o ‘Folhas’ no primeiro ano do ensino médio e sua aceitação foi muito boa, e eles conseguiram 
associar  mais  facilmente  o  conteúdo trabalhado quando ele  é  significativo,  e  eles  podem 

aplicar em seu cotidiano .”

  “Eu  apliquei  no  ensino  médio  (1º,  2º  e  3º  anos)  e  o  trabalho  foi  muito  
prazeroso, pois falar de futebol é falar com alunos, eles adoraram o tema e veio de encontro  

com a realidade de nosso Município que precisa de antena parabólica para poder assistir  
televisão (futebol). O interesse foi notado em todas as turmas, eles comentavam que o tema 

era interessante e prático. Os gráficos foram feitos e eles perceberam a relação com a prática.  
Achei o trabalho viável em todos os momentos e talvez poderíamos trabalhar uma parte dele  

(não todo) na sétima série onde abre espaço para falar um pouco de produtos notáveis. O  
tema é agradável e mais que isso, a linguagem é clara.”

   
 “A fim de testar a viabilidade da versão final do ‘Folhas’ no ensino médio e  

em algumas séries do ensino fundamental, utilizei a mesma em três turmas (7ª e 8ª do ensino  
fundamental e 2º ano do ensino médio). Na sétima série, foi possível utilizar alguns fragmentos 

para trabalhar com expressões algébricas (aquela referente à história do futebol e as tabelas);  
na oitava série, para aplicar o ‘Folhas’ precisei adiantar o estudo de equação do 2º grau e  

funções quadráticas,  mas, com isso, quase a totalidade do ‘Folhas’ pode ser aplicado. No 
entanto, a forma diferenciada de trabalho gerou algumas dificuldades, o que considero normal  

diante de qualquer mudança. Porém, no 2º ano do ensino médio o Folhas pode ser aplicado  
em sua totalidade com bons resultados, pois os alunos tiveram contato com aplicações de um  

conceito já estudado na série anterior e não tiveram grandes dificuldades.” 

 “Estou aplicando, atualmente o ‘Folhas’ em minhas turmas de primeiros  
anos do ensino médio, e este trabalho está me servindo de grande ajuda para diferenciar o 

estudo de funções quadráticas, percebo que o projeto está tendo uma perfeita aceitação por  
parte dos alunos, pois realmente o assunto faz parte do cotidiano deles dando assim, mais 

significado ao tema estudado.”

  “Pude perceber que, diferente dos outros anos, trabalhados com Função 
Quadrática no primeiro ano do Ensino Médio, o interesse dos alunos aumentou e as aulas  

ficaram mais  produtivas,  pois  consegui  trazer  para  realidade  do  cotidiano  dos  alunos  os  
conceitos de função quadrática sem ficar somente definindo fórmulas.”



Conclusão

Observando a participação dos alunos nas atividades desenvolvidas, 

percebemos que o comprometimento  com o estudo foi  maior  uma vez que eles 

conseguiram perceber por meio da pesquisa, levantamento de dados, análise de 

resultados obtidos, debates, etc., que o estudo da matemática se torna prazeroso a 

partir do momento em que seus conteúdos se relacionam com nosso dia-a-dia, com 

situações concretas. Pudemos perceber também, que o tema gerador – “futebol” – 

muito influenciou para que a aprendizagem se efetivasse, uma vez que é um dos 

temas  que  na  maioria  das  vezes  está  em  pauta  nas  conversas  dos  alunos, 

principalmente  durante  a  implementação  do  projeto  que  coincidiu  com  as 

Olimpíadas.  Ficou  claro  que  o  interesse  dos  alunos  é  maior  quando  estes  são 

chamados  a  participarem  na  construção  de  seu  conhecimento  e  isto  acontece 

quando se parte de um tema instigante que faça parte  de seu cotidiano e por meio 

do mesmo os conceitos são construídos.

A abordagem utilizada motivando a inter-relação da matemática com 

as disciplinas de física e educação física ofereceu ao aluno uma visão utilitária da 

matemática fazendo que deixasse de estudar a matemática pela matemática. Outro 

fator que despertou o interesse dos alunos foi o acesso ao Laboratório do Paraná 

Digital  com  a  utilização  das  novas  tecnologias:  computadores  e  software. 

Verificamos que, apesar da mídia colocar o computador como uma das ferramentas 

mais utilizadas, muitos de nossos alunos nunca tinham utilizado e alguns mostraram 

receio  na  sua  utilização.  Quando  questionados  sobre  a  metodologia  utilizada, 

opinaram  ser  válida  porque  a  construção  do  conhecimento  acontece  de  forma 

coletiva e gradativa.

Analisando os resultados obtidos na execução das atividades, nos 

debates e avaliação, verificamos que a aprendizagem foi mais eficaz com os alunos, 

que apresentaram melhor rendimento. Pudemos verificar também que a melhora no 

rendimento se deve ao fato de eles estarem comprometidos com as atividades, uma 

vez que a mesma despertou o interesse dos alunos.

Concluímos  ser  esta  uma  forma  alternativa  de  se  trabalhar  os 

conteúdos,  partindo  sempre  de  uma  questão  instigadora  e  colocando  situações 

rotineiras para que assim, despertado o interesse, a aprendizagem se dê de forma 

prazerosa.



Diante do quadro que a educação apresenta hoje,  com alunos e 

professores, por vezes descontentes, os primeiros por não conseguirem relacionar o 

que é visto nas aulas com seu cotidiano e os segundos pelas diversas dificuldades 

encontradas na profissão, a implementação do projeto mostrou ser possível resgatar 

tanto alunos como professores, e conseguir uma aprendizagem efetiva, através de 

um  trabalho  conjunto,  envolvendo  professores,  alunos,  enfim,  toda  a  escola  e 

também a comunidade.
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