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Resumo: este trabalho consiste na análise de como 

são ensinadas as funções matemáticas atualmente no 

ensino regular paulista. Esta análise será feita por meio 

do estudo de pesquisas nas áreas de metodologia de 

ensino, livros didáticos e no papel do professor e do 

aluno no sistema de ensino. Após isto, apresentaremos 

entrevistas com alguns professores e alunos do ensino 

médio, além de questionários com perguntas abertas e 

fechadas com o objetivo de levantar opiniões, ideias, 

interesses, expectativas e situações de salas de aula. 

 

1. Introdução 
Ponte (1990), considerado um dos maiores 

especialistas no ensino de funções, afirma que existem 

três aspectos essenciais de como a função pode ser vista, 

e deve-se cobrá-los de maneira complementar, sendo 

que a soma deles faz com que o aluno absorva o 

conceito, e são eles: 

1. Natureza algébrica (funcional); 

2. Abordagem conceitual forte; 

3. Uso de aplicações cotidianas. 

Assim, percebemos o quão diversificada pode ser a 

abordagem de funções. Porém, reforçando o que foi dito 

anteriormente, deve-se apresentar todas as formas, e 

como Silva (2007) atenta, é necessário haver uma 

passagem de estilos de linguagem muito cautelosa e 

explicada para que o aluno consiga absorver de maneira 

geral o conceito e as aplicações de funções matemáticas. 

Outro ponto fortemente observado por Duval (2012, 

apud Filho, 2015, p. 7) é que “os objetos matemáticos 

jamais devem ser confundidos com a sua 

representação”, ampliando a necessidade de uma 

explicação clara e detalhista do assunto. 

Pensando agora no viés educacional, nota-se uma 

tendência atual de ensino, onde haveria uma alteração 

nos papeis desempenhados pelo aluno e pelo professor, 

sendo que o primeiro deixaria de ser um mero 

expectador e passaria a ser o ator responsável pelo 

processo, e o último apenas um mediador entre 

conhecimento e o aluno, fazendo com que haja um 

enaltecimento dos materiais didáticos, pois deixariam de 

ser um material guia e passariam a se tornar referência 

do ensino. 

 

2. Metodologia 
Este projeto tem caráter qualitativo, básico, 

exploratório e de campo, tendo sido feita uma pesquisa 

bibliográfica através de artigos, publicações de 

especialistas em educação da matemática, dissertações e 

teses sobre o tema de funções e papel desempenhado 

pelo professor e pelo aluno, sendo utilizada a pesquisa 

eletrônica como maior forma de obtenção de resultados. 

Posteriormente serão desenvolvidos questionários 

feitos a partir de perguntas fechadas e abertas, com o 

objetivo de levantar opiniões, ideias, interesses, 

expectativas e situações vivenciadas, tanto por 

professores quanto por alunos, em ambiente de aula e 

metodologias aplicadas. 

Serão desenvolvidas entrevistas semiestruturadas e 

informais com alunos e professores, buscando obter 

respostas mais particulares sobre o ensino de funções. 

Por fim, será feita uma análise de conteúdo, onde 

serão separadas as informações obtidas nos 

questionários e pesquisas para análise posterior, e as 

respostas obtidas serão organizadas de forma a obter 

conclusões relacionadas ao objetivo deste projeto. 
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