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Resumen 
Este trabalho é parte do projeto de pesquisa em andamento que investiga a influência da 

vivência de atividades orientadoras de ensino (AOE) e textos matemáticos na aprendizagem de 

licenciandos em matemática. Nossos objetivos são: a) elaborar, avaliar e reelaborar textos 

matemáticos para o ensino, na licenciatura, da matemática escolar; b) analisar como os textos 

contribuem para o entendimento, pelos licenciandos, da organização e centralidade do 

conhecimento do conteúdo da disciplina. A metodologia tem como base a pesquisa qualitativa e os 

dados são provenientes de várias fontes. Os participantes são os licenciandos da disciplina Estágio 

Supervisionado em Ensino da Matemática 2, de uma instituição de ensino superior pública do 

interior do Estado de São Paulo, Brasil. Para a mediação das atividades de ensino foram elaborados 

textos visando a organização do conceito de função que abrangem: a) um campo de ideias iniciais 

delineadoras do conceito; b) combinação entre o conhecimento científico do conceito e a produção 

de uma solução para um problema proposto; c) aspectos históricos para a compreensão da 

organização de situações-problema envolvendo o conceito; d) reconstituição histórica da atividade 

humana que possibilitou a apropriação do conhecimento. Os dados iniciais apontam para as 

dificuldades dos licenciandos em estabelecer nexos entre as ideias sobre relações fora e dentro do 

contexto da matemática. Consideramos que os textos matemáticos para a formação inicial 

colaboraram para diminuir a dicotomia entre formação e prática, ao propor uma nova lógica de 

sistematização do conhecimento matemático e considerar aspectos que se apresentam ao professor 

quando atua com os alunos da educação básica, parecendo indicar que é desejável ampliar esta 

abordagem para os demais conceitos da matemática escolar. 
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Abstract  
This work is a piece of an ongoing project which investigates the influence of the 

mathematics undergraduate students’ experience on Teaching Oriented Activities (AOE) and the 

use of mathematical materials on their learning process. Our goals are: a) to elaborate, evaluate and 

re-elaborate mathematics’ support materials for elementary school during undergraduate courses; 

b) to analyze how those materials contribute for mathematics undergraduate students to understand 

the organization and centrality of knowledge in the course’s content.The methodology was built 

upon a qualitative research and the data were originated from a large spectrum of sources. The 

participants are mathematics undergraduate students who have made the “Supervised Internship in 

Pre-service Mathematics Teachers Education 2”. The course was taken on a Brazilian higher 

education institution in an inland city of the state of São Paulo. To mediate the teaching activities, 

mathematical materials have been elaborated to organize the concept of function, covering: a) a 

field of primary ideas that outline the concept; b) the union between the scientific knowledge of the 

concept and the production of a solution for the proposed question; c) historic aspects for the 

understanding of the problem situations’ frame involving the concept; d) the historic reconstitution 

of the human activity which enabled the appropriation of this specific knowledge. The primary data 

point to difficulties that undergraduate students have to establish connections between ideas about 

finitary relation inside and outside the mathematical field. We consider that mathematics’ support 

materials for the early formation of math teachers collaborate to decrease the dichotomy between 

formation and practice by proposing a new logical way of codifying mathematical knowledge and 

also by considering peculiarities that are shown to the teacher when they are among elementary 

school’s students. These data indicate that it is desirable to expand this specific approach for all 

other concepts in elementary education’s mathematics. 

 

 

Introdução  
Este trabalho se insere nas discussões sobre a elaboração de textos matemáticos para a 

mediação das aulas na formação inicial de professores de matemática. É parte do projeto de 

pesquisa em andamento que investiga a influência da vivência de atividades orientadoras de ensino 

(AOE) (Moura et al, 2011) e dos textos matemáticos na aprendizagem de licenciandos. Nossos 

objetivos são: a) elaborar, avaliar e reelaborar textos matemáticos para o ensino, na licenciatura, da 

matemática escolar; b) analisar como os textos contribuem para o entendimento, pelos 

licenciandos, da organização e centralidade do conhecimento do conteúdo da disciplina. Pois temos 

observado em nossas aulas para as Licenciaturas em Matemática e em Ciências Exatas, em uma 
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universidade pública do interior do Estado de São Paulo, Brasil, que os licenciandos manifestam 

dúvidas nas suas concepções sobre o que consideram necessário para iniciarem o ensino do 

conceito de função para os alunos da educação básica.  

Com esta problemática, realizamos uma a pesquisa qualitativa (Bogdan e Bikleen, 1994), 

cujos dados são provenientes das manifestações dos licenciandos, durante a vivência de atividades 

orientadoras de ensino (AOE) mediadas pelo texto matemático para o ensino de função, constituído 

por registros escritos e em áudio. Na disciplina Estágio Supervisionado em Matemática, 2013, foi 

proposto inicialmente, aos doze licenciandos que, individualmente, elaborassem um roteiro para o 

ensino de função na educação básica. Em grupos, discutiram suas propostas para elaborar uma 

conclusão do grupo, e expressaram dúvidas indicadas no fragmento a seguir: 

Licenciando 1: a gente está discutindo o que é uma grandeza variável ou ela pode ser uma 

constante, entende? Para mim, não existe grandeza constante, ... só que para ele existe grandeza 

constante. 

Licenciando 2: não, assim, eu concordo com ela, talvez no mundo físico não existam 

grandezas constantes, sem nenhum problema,  

Licenciando 1:não é uma grandeza, na matemática o que que é uma grandeza? 

Licenciando 2: x e y variáveis, tipo, (inaudível) uma grandeza é aquilo que pode ser medido, 

pronto. 

Licenciando 1: grandeza é quando tem algum tipo de unidade,.... Mas algo que pode ser 

medido é algo que tem uma unidade de medida. Então, aí sim é uma grandeza. Velocidade, 

velocidade é uma grandeza e tem uma unidade de medida, metros por segundo que seja. O 

tamanho da mesa [no sentido de comprimento], ele pode ser medido, dois metros.  

Neste fragmento destacamos duas visões em relação ao início do estudo de função. Ambos 

partem da noção de grandeza, mas o Licenciando 2, nos parece, se aproximar da visão de Courant e 

Robbins (2000: 335) quando consideram que “Uma função matemática é simplesmente uma lei que 

rege a interdependência de quantidades variáveis. Ela não implica a existência de qualquer relação 

de “causa e efeito” entre elas.”. Já o Licenciando 1, nos parece, se aproximar da visão de 

Aleksandrov et al (1994: 65) que consideram que os conceitos de variável e função, discutidos a 

partir do século XVI, colocaram o estudo dos movimentos como o problema central da física, que a 

conduziu aos problemas da interdependência de grandezas variáveis. E como reflexo das 

propriedades gerais do conceito de variação, surgiram na matemática os conceitos de grandezas 

variáveis e de função. (idem). O Licenciando 1 entende velocidade da mesma maneira que 

comprimento, não atenta para o fato de que “tamanho da mesa” (comprimento) é uma grandeza 

linear, enquanto a velocidade é o resultado da relação entre duas grandezas, tempo e distância.  

Talvez essas dificuldades sejam provenientes da sua formação na educação básica, pois Zuffi 

e Pacca (2000: 24) observaram que os professores nesse nível de ensino não explicitam, em sala de 
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aula, aspectos como “as propriedades que caracterizam particularidades na relação, para que esta 

seja considerada uma função”. 

 

 

 O texto matemático para a mediação na formação inicial de professores de 

matemática 
Visando a organização e a centralidade (Grossman et al, 2005) do conceito de função 

elaboramos textos matemáticos para a mediação das atividades de ensino que abrangem: a) um 

campo de ideias iniciais delineadoras do conceito; b) combinação entre o conhecimento científico 

do conceito e a produção de uma solução para um problema proposto; c) aspectos históricos para a 

compreensão da organização de situações-problema envolvendo o conceito; d) reconstituição 

histórica da atividade humana que possibilitou a apropriação do conhecimento. (Moura et al, 2011) 

Para Sousa (2009: 3) “a história assume o papel de elo entre a causalidade dos fatos e a 

possibilidade de criação de novas definibilidades do conceito, que permitam compreender os nexos 

internos e externos dos conceitos, nexos conceituais, presentes nos conteúdos matemáticos” da 

educação básica. Buscamos compreender a história da formação deste conceito nos três períodos 

principais: Antiguidade, Idade Média e Período Moderno (Moura e Moretti (2003) e Rossini 

(2006)), não se trata de ensinar a história do conceito de função, mas sim delinear um campo de 

ideias que contribuem para a compreensão do conceito. Nossa opção para desenvolver o conceito 

de função foi por organizar e centralizar o subconceito relação, nos apoiando em Lima e Moisés 

(2010). Apresentamos a síntese do texto matemático elaborado, a seguir. 

(A) A diferença entre associação livre e relação: foram propostas as discussões sobre (i) 

associação livre, com situações nas quais nos é permitido pensar e imaginar 

livremente, como na realização de desejos, sonhos e anseios; e (ii) relações humanas, 

com situações nas quais vivemos a necessidade de nos relacionar com os outros seres 

humanos, como na sala de aula, trabalho, jogos esportivos, etc., nestas existe tempo, 

espaço, obrigação, juízo, causa, efeito, deveres etc.. 

(B) Universo e relação: proposta de discussão das várias concepções de mundo e de 

leitura do universo, que valem mais pela provocação do pensamento do que pelas 

respostas, como em Heráclito com o Tudo é fluência, Pitágoras com o Tudo é número, 

Platão com o Tudo é triângulo. E com Capra Tudo é relação, onde a concepção de 

mundo e leitura do universo concebe a natureza a partir da conexão de dois 

movimentos quaisquer. Dois é a palavra chave porque entre duas coisas quaisquer 

pode-se identificar, imaginar, e pensar uma conexão, possível de ser concretizada ou 

que ficará na fantasia. A consciência identifica uma relação visualizando um par. 

Assim, do tudo é relação resulta tudo no universo existe aos pares. A relação forma o 
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par e os mantêm ligados. 

(C) O par da relação: Utilizamos um diagrama, Figura 1, para representar 

(D)  situações que podem ser descritas por relações, destacando o elemento um do par e o 

elemento dois do par. Exemplo analisado: Jogo de Futebol: 

(E)  

Figura 1 

(F) O elemento do par que ordena a relação: quando um dos elementos do par é o 

TEMPO: Se a relação é uma ação mútua e recíproca entre duas coisas, então tais 

coisas são interdependentes, pois “Todas as coisas estão relacionadas umas com as 

outras; o Mundo, toda esta Realidade em que estamos mergulhados, é um organismo 

vivo, uno, cujos compartimentos comunicam e participam, todos, da vida uns dos 

outros.” (Caraça, 1984: 109). Analisamos a situação do movimento em queda livre de 

um corpo, de Galileu (1564-1642): Um objeto cai do alto de uma torre(Caraça, 1984: 

126) e as questões estão descritas no Quadro 1, a seguir. 

 

 

Quadro 1 

(a) Quais os possíveis pares? Resp. dos 

licenciandos: altura da torre e tamanho do objeto, peso 

do objeto e altura da torre; tempo que o objeto demora a 

cair e altura da torre.; (b) No diagrama, substitua 

elemento um do par pela palavra que o nomeia: R: altura 

da torre.; (c) Faça o mesmo com elemento dois do par. 

R: tempo que o objeto demora a cair; 

(d) Qual é a relação? R: velocidade; (e) Como o 

par se relaciona? R: quanto maior é o tempo maior será o 

espaço percorrido. 

Figura 2 

 
1) Estudando a variação da relação entre os pares: espaço e tempo. É necessário “um isolado 

conveniente” (Caraça, 1984: 126) o vácuo, e procuramos a regularidade do fenômeno, sua lei 

quantitativa; 
2) O que é necessário fazer? (a) medir as alturas da queda em intervalos de tempo iguais, e (b) 

estudar a variação dessas alturas de queda, indicadas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Fonte: Caraça (1984: 126) 

Tempo (segundos) 0 1 2 3 4 5 ... 

Espaços (metros) 0 4,9 19,6 44,1 78,4 122,5 ... 

 

A Tabela 2 nos dá uma primeira ideia da lei quantitativa, que consiste em duas sucessões 

numéricas: (1ª) o dos tempos, representada pelo conjunto T, que é único! e (2ª) o dos espaços, 

representada pelo conjunto S. Como não concebemos um movimento de queda em que, após certo 

tempo, o mesmo corpo tenha percorrido dois espaços diferentes, essa correspondência é unívoca. 

(idem). E o tempo é o elemento ordenador dessa relação, que será o domínio da função. 

Para Aleksandrov et al (1994: 65) o movimento do objeto em queda livre tem sua lei definida 

“pelo modo em que a distância percorrida pelo corpo aumenta com o tempo”, o tempo T é a 

variável “independente” (elemento do par que ordena e organiza o movimento) e a distância ou 

espaço S é a variável “dependente” (o outro elemento do par). Consideram que os conceitos 

matemáticos de variável e função são generalizações abstratas de variáveis concretas, como tempo, 

distância, ângulo de rotação e área de uma superfície, e as interdependências entre elas, a distância 

depende do tempo, etc. Interpretam que uma função é a imagem abstrata da dependência de uma 

grandeza a respeito da outra. 

Como um dos resultados preliminares da pesquisa observamos no Relatório Final da 

Disciplina do Licenciando 3 [Outro ponto muito positivo desta disciplina foram os textos que 

utilizamos (...), fez com que agregássemos conhecimentos para nossa formação docente, (...) 

sobretudo nosso conhecimento não só dos aspectos formais matemáticos como também dos fatores 

históricos (...)] que os aspectos históricos foram importantes na medida em que possibilitaram 

“compreender os nexos internos e externos dos conceitos” (Sousa, 2009: 3). 

 

 

Conclusões iniciais 
Os dados iniciais apontaram para as dificuldades dos licenciandos em estabelecer nexos 

entre as ideias de relações fora e dentro do contexto da matemática, organizamos o texto de 

formação para explicitar “as propriedades que caracterizam particularidades na relação, para que 

esta seja considerada uma função” (Zuffi e Pacca, 2000), centralizando um campo de ideias 

iniciais, como associação livre; relação; par e elemento ordenador do par, para delinear o conceito 

de função, combinando o conhecimento científico do conceito e a produção de uma solução para 

um problema proposto, a queda livre de um corpo. Tal situação contém os aspectos históricos que 

auxiliam na compreensão da organização do conceito que refletem a reconstituição histórica da 

atividade humana que possibilitou a apropriação deste conhecimento. 
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Consideramos que a vivência de atividades orientadoras de ensino (Moura et al, 2011) e dos 

textos matemáticos para a formação inicial colaboraram para diminuir a dicotomia entre formação 

e prática, ao propor uma nova lógica de sistematização do conhecimento matemático e considerar 

aspectos que se apresentam ao professor quando atua com os alunos da educação básica, parecendo 

indicar que é desejável ampliar esta abordagem para os demais conceitos da matemática escolar. 
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