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RESUMO 
 
Esta pesquisa refere-se ao estudo dos contextos explorados no ensino da função afim nos 

livros de Matemática do 1º ano do Ensino Médio. Selecionamos para essa investigação os 

onze livros recomendados pelo catálogo do PNLEM (Programa Nacional para o Livro do 

Ensino Médio) para o ano de 2005. Nesses livros investigamos 440 atividades propostas para 

resolução segundo duas perspectivas: os tipos de contextos e os papéis desempenhados por 

esses contextos. Investigamos cinco tipos de contextos: os das práticas sociais, os de outras 

áreas do conhecimento e os da Matemática, os quais dividimos em contextos históricos, de 

outros campos matemáticos e os da própria função afim. Os resultados da nossa análise 

revelam uma predominância de contextos da Matemática, principalmente dos contextos da 

função afim. Quanto aos contextos das práticas sociais, aparecem nos livros em segundo 

lugar, explicitando que a ideia de contextualização ligada ao cotidiano é bem desenvolvida 

pelos livros. Também percebemos que em termos gerais o diálogo entre a função afim e os 

conceitos ligados a outras disciplinas não é frequente, Não encontramos contextos históricos 

em nenhuma questão analisada, o que aponta que os livros não têm considerado a história da 

Matemática no ensino da função afim. Em relação aos papéis dos contextos categorizamos 

seis: ilustrar a interconexão da função afim com o contexto; utilizar o conhecimento da função 

afim na resolução de problemas; empregar os conhecimentos advindos do contexto para 

auxiliar o educando na compreensão dos conceitos e propriedades dessa função; explorar os 

conceitos e propriedades da função afim; utilizar o conhecimento dessa função na resolução 

de problemas e ao mesmo tempo empregar os conhecimentos advindos do contexto para 

auxiliar o educando na compreensão dos conceitos e propriedades da função afim; e contribuir 

para a formação da consciência crítica do educando. Constatamos que os contextos 

desempenham o papel de explorar os conceitos e as propriedades da função afim na maioria 

das atividades analisadas. Concluímos que as questões investigadas nos livros didáticos 

selecionados, em geral, não refletem as discussões atuais que defendem um ensino ancorado 

numa diversidade de contextos e no princípio da interdisciplinaridade.  

 

Palavras-chave: contexto, livro didático, Matemática, função afim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research deals with the study of the contexts explored in the teaching of first year high 

school mathematics books. We have selected eleven books for this inquiry, recommended by 

2005 PNLEM Catalogue (The National High School Book Program). In these books we 

investigated 440 proposed activities for the students according to two perspectives: the types 

of contexts and the roles discharged by these contexts. We investigated five types of contexts: 

the social practices, the other knowledge areas and Mathematics, we have divided these into 

historical contexts, other mathematical fields and the first degree polynomial function. The 

results of our analysis show a predominance of the contexts of Mathematics, especially the 

context first degree polynomial function. As for the contexts of social practices, they appear 

in the books in second place, explaining that everyday contents are well-developed by the 

books. We have also realized that in general the dialogue between the first degree polynomial 

function and concepts linked with other subjects is not fully covered, showing that the idea of 

interdisciplinary is not well incorporated in the books researched. There are no historical 

contexts in any of the questions analyzed, which indicates that the books have not considered 

the history of mathematics in the teaching of the first degree polynomial function. In relation 

to the roles of contexts, we have categorized six: to illustrate the interconnection of the first 

degree polynomial function to the context; to use the knowledge of the first degree 

polynomial function in resolving problems of context; to use the knowledge derived from the 

context to help the student to understand the concepts and properties of the first degree 

polynomial function; to explore the concepts and properties of the first degree polynomial 

function to use the knowledge of the first degree polynomial function in resolving problems 

of context and to use the knowledge derived from the context to help the student to 

understand the concepts and properties of the first degree polynomial function (both at same 

time) and to contribute to the formation of a critical awareness of the student. We have noted 

that contexts have the role to explore the concepts and properties of the first degree 

polynomial function in more than half of the activities analyzed. We have concluded that 

proposed activities of the textbooks examined do not have a base to defend an education 

grounded on a variety of contexts and on the principle of interdisciplinary.  

 

Keywords: context, textbook, Mathematics, first degree polynomial function. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conforme o Dicionário Interativo da Educação Brasileira (MENEZES & SANTOS, 

2006), as discussões sobre a necessidade de contextualizar o conhecimento escolar tomam 

forma mais nítida com a reforma do Ensino Médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), de 1996, que reconhece na contextualização uma forma de 

despertar o aluno para a autonomia intelectual. 

Discussões em torno da contextualização da Matemática representam um tema de 

interesse contemporâneo. Atualmente, tanto documentos oficiais como os Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio, os PCNEM, como pesquisas promovidas na área de 

Educação Matemática fazem referência à contextualização da Matemática como um elemento 

importante no processo de ensino (BRASIL, 2000; BARBOSA, 2004). Ela constitui um dos 

princípios pedagógicos das diretrizes curriculares nacionais na estrutura do currículo do 

Ensino Médio.  

A ideia de contextualizar a Matemática passa pela compreensão de quais contextos 

podem contribuir na aprendizagem dos conceitos matemáticos pelo educando. Nesse sentido, 

o tipo de contexto e o papel que esse explora constituem itens de relevância no ensino dos 

conteúdos matemáticos. 

Por sua vez, num panorama em que vários recursos tecnológicos podem ser 

disponibilizados como meios auxiliares no processo de ensino, o livro didático continua a 

ocupar um papel de destaque na sala de aula, apesar de todas as ressalvas que possam ser feitas 

quanto ao seu uso (ROMANATTO, 2004). Dessa forma, essa pesquisa se põe na perspectiva 

de buscar entender como a contextualização está estruturada nas abordagens dos livros 

didáticos do Ensino Médio sob dois aspectos, os tipos de contextos empregados e os papéis que 

são assumidos por esses contextos. 
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Dessa forma, investigamos os livros aprovados pelo Programa Nacional para o 

Ensino Médio, PNLEM num total de onze obras. Criado em 2004, esse programa executa 

as políticas que controlam a avaliação e a circulação desse tipo de livro, tendo realizado em 

2005, pela primeira vez, a avaliação do livro didático de Matemática do Ensino Médio 

(BRASIL, 2004). 

O PNLEM é responsável por elaborar um catálogo no qual consta uma síntese dos 

livros que foram avaliados e aprovados. Nessa síntese, escrita pelos avaliadores, 

especialistas do conhecimento matemático, são discorridos sobre as características gerais 

de cada livro. Dentre essas características, ressalta-se a forma como o livro contextualiza o 

conhecimento. Percebe-se, assim, o relevo que é dado a esse tema no processo de avaliação 

do livro didático, daí procurarmos conhecer como esse tipo de livro conduz o ensino dos 

conteúdos conforme a ótica da contextualização.  

No ano de 2005 foram aprovadas pelo PNLEM onze coleções de Matemática, cada 

uma composta de três volumes, volumes 1, 2 e 3 para o aluno e três manuais do professor, 

referentes ao primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio.  

Considerando a impossibilidade de abranger com profundidade conceitual todos os 

campos dos conhecimentos matemáticos nesta pesquisa, decidimos escolher um dos 

conteúdos do campo da Álgebra. Também optamos por investigar um conteúdo que 

possibilitasse uma diversidade de contextos em seu ensino. Nesse sentido escolhemos a 

função afim, que se encontra no volume 1 das coleções referidas. O conceito desse tipo de 

função constitui um conceito da Álgebra largamente empregado dentro e fora da 

matemática escolar, portanto um conceito essencial em nossa pesquisa por suas 

possibilidades de ser construído numa diversidade de contextos.  

Nosso trabalho está desenvolvido em cinco tópicos gerais. No primeiro tópico, 

capítulo1, discorremos sobre a ideia de contextualização e tipos de contextos que podemos 
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relacionar ao ensino da Matemática. Refletimos ainda sobre os aportes teóricos, tanto da 

Psicologia Cognitiva como da Educação Matemática, para compreensão da importância 

dos contextos na construção dos conceitos matemáticos. 

No segundo capítulo, discutimos sobre os objetivos da Matemática no Ensino 

Médio, apresentamos um breve histórico do conceito de função e a definição da função 

afim, bem como fazemos algumas considerações sobre o livro didático, dando ênfase ao 

seu papel no processo de ensino. Também discorremos sobre o PNLEM, programa que 

controla a política de avaliação desse livro. 

No capítulo 3, referente à metodologia, explicitamos os procedimentos 

metodológicos e as categorias de análise usadas em nossa pesquisa. 

 O capítulo 4 compreende a análise dos resultados encontrados na pesquisa, e por 

último apresentamos nossas considerações finais.  
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CAPÍTULO 1. Contextos e construção do conhecimento 

 
Neste capítulo discutiremos alguns pontos cuja compreensão é essencial em nossa 

pesquisa, tais como a noção de contextualização e de contexto, tipos de contextos e relação 

entre contextualização e concepções teóricas. 

   

1.1 A ideia de contextualização e de contexto 

Ao iniciarmos nossas considerações sobre contextualização, destacamos o que 

afirma Barbosa (2004): 

 

A utilização do termo “contextualização” tem sido indevida, já que todas as 

atividades da matemática escolar pertencem a um determinado contexto. Dessa 

forma, não cabe reivindicar a contextualização do ensino da Matemática. Ele já 

está contextualizado. A questão é outra. Qual é o contexto? Quais contextos 

desejamos? (BARBOSA, 2004, p.2-3) 

 

Nesse sentido somos remetidos ao fato de a ideia de contextualização estar 

associada, muitas vezes, apenas a conexões estabelecidas entre a Matemática e o dia-a-

dia/realidade ou entre a Matemática e outras áreas do conhecimento. Isso pode ser 

entendido à luz das raízes platônicas da Matemática, as quais asseguram que os objetos 

matemáticos existem em um mundo ideal à parte. Contudo, faz-se necessário percebermos 

que a elaboração do conhecimento matemático é legitimada por uma rede de significados 

na comunidade dos matemáticos, evidenciando que existem padrões sobre o que é aceito 

como verdade (LANNES, 2003, apud BARBOSA, 2004). Isso nos leva a entender que a 

Matemática também é um contexto, ao contrário do que muitas vezes é apregoado.  

Nessa mesma linha, Santo & Silva (2004) apontam que a ideia de contextualização 

não tem sido devidamente compreendida, sendo incorporada como o estabelecimento de 

relações da disciplina apenas com o cotidiano. Godoy (2002) também afirma que 

professores têm associado à ideia de contextualização principalmente ao cotidiano. 
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Enfatizamos então, que a compreensão da contextualização como uma 

possibilidade apenas na dimensão dos contextos voltados para situações reais do dia-a-dia 

do educando restringe a Matemática a um „sentido prático‟, limitando-a como corpo de 

conhecimento sistematizado. Empregar contextos do cotidiano representa, então, uma 

forma de contextualizar, e não a forma de contextualizar.  

Essa perspectiva, que enxerga apenas uma matemática utilitária e que busca o 

estabelecimento de relação entre o conhecimento e o dia-a-dia do educando, não é 

suficiente para o ensino da Matemática. 

Além disso, é preciso entender o que representa esse dia-a-dia, ou o cotidiano no 

qual o educando está inserido, na medida em que a escola procura, através do 

conhecimento construído em seu âmbito, ampliar as possibilidades de inserção social. 

 Em relação à valorização do dia-a-dia do educando, destacamos o que enfatiza 

Kuenzer (2002): 

 

 É necessário precisar, portanto, de quais cotidianos estamos falando, das 

relações contraditórias que se estabelecem entre eles e com que finalidade o 

fazemos. Vamos contextualizar o conteúdo no cotidiano da violência, do tráfico 

e de outras formas de contravenção, da miséria que acompanha a exclusão, 

aceitar a exploração, viver na rua, se alimentar do lixo, ou trabalhar 

precocemente em situações perigosas e insalubres para conseguir condições 

mínimas, não de existir, mas de continuar com vida biológica por mais um 

tempo, o que é a realidade de boa parte de nossos alunos? (KUENZER, 2002, p. 

74) 

 

No sentido que Kuenzer fala, com o qual concordamos, não podemos ficar apenas 

na perspectiva do cotidiano ao contextualizar, pois isso pode limitar as possibilidades de 

ampliação de inserção social, além das limitações na construção do próprio conhecimento 

matemático, como já destacamos.  

Dessa forma, o cotidiano do educando pode ser usado como contexto, mas não 

como o único, como alguns têm equivocadamente entendido. Portanto, o contexto no qual 

o educando está inserido, ao qual estamos nos referindo como contexto do dia-a-dia, pode 

ser visto como uma possibilidade de contexto. 
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Na reflexão sobre a ideia de contextualização nos remetemos também aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, os PCNEM. Eles recomendam a 

contextualização do conhecimento escolar, reconhecendo que a partir desta podem ocorrer 

aprendizagens significativas, resultante da mobilização cognitiva do educando, 

envolvendo-o em suas dimensões de vida pessoal, social e cultural, o que o leva a 

requisitar competências cognitivas já adquiridas (BRASIL, 1999).  

Nesse caso, a contextualização é vista na perspectiva que fomenta a aprendizagem 

a partir dos conhecimentos já construídos pelos educandos, como também os saberes que 

permeiam seu cotidiano. Ou seja, o uso de contextos que trabalham a Matemática 

resgatando o conhecimento que o sujeito já construiu na escola e também o conhecimento 

adquirido em seu próprio contexto de vivência (BRASIL, 1999). 

Percebemos que a ideia de contextualizar parece está enraizada, sobretudo, nas 

concepções de cotidiano e de concreto. Talvez, a partir daí, após uma leitura superficial, 

muitos se equivocarem ao se referir à contextualização.   

Por outro lado, os próprios PCNEM explicitam que contextualizar vai além do que 

usar situações do cotidiano do educando. Nesse sentido, eles afirmam que: 

 

O critério central é o da contextualização e da interdisciplinaridade, ou seja, é o 

potencial de um tema permitir conexões entre diversos conceitos matemáticos e 

entre diferentes formas de pensamento matemático, ou, ainda a relevância 

cultural do tema, tanto no que diz respeito às suas aplicações dentro ou fora da 

Matemática, como à sua importância histórica no desenvolvimento da própria 

ciência (BRASIL, 2000, p. 43).  

 

 Percebe-se que esse material deixa transparecer as possibilidades de se 

contextualizar o conteúdo matemático não apenas numa dimensão que compreende 

relações com o dia-a-dia, mas com outros conhecimentos além do conhecimento 

matemático e também com o próprio conhecimento matemático.  
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A partir do que foi referenciado assumimos o ponto de vista, então, que o núcleo da 

discussão sobre a contextualização da Matemática pode ser creditado ao tipo de contexto 

que será priorizado e ao papel que esse contexto desempenha no ensino dos conteúdos. 

Dessa forma partimos para a origem etimológica da palavra contexto. Essa palavra vem do 

latim contextus, que significa “um conjunto de circunstâncias que cercam e esclarecem um 

fato” (XIMENES, 2001, p. 232). Portanto, sempre teremos um contexto, pois um fato 

nunca é isolado, mas é situado numa conjuntura que o influencia ao mesmo tempo em que 

o justifica.  

Essa perspectiva pode ser entendida à luz da história do conhecimento matemático, 

que é desenvolvido dentro de contextos. Nesse sentido, Gitirana (2004) afirma que os 

conceitos e procedimentos matemáticos são construídos ao longo da história, por 

observação de padrões, a partir de necessidades de outras áreas do conhecimento, do 

cotidiano e da própria Matemática. Contudo, algumas descobertas ocorrem, sem um 

objetivo específico de resolver um problema. Nesse caso, mesmo sem serem intencionais, 

essas ocorrem dentro de contextos. 

Essa autora aprofunda essa ideia com uma reflexão sobre os diferentes contextos 

nos quais surgiram os diferentes conjuntos numéricos. Ressalta que o número natural 

surgiu na história da humanidade com a necessidade de contagem. Contudo esse número 

mostrou-se insuficiente para representar determinadas situações, como as medidas de 

terrenos sem sobras. A partir de necessidades como essa se construiu a noção de partir as 

unidades em partes iguais. Nesse contexto surge o número racional. Já o número irracional 

e o número complexo, surgem relacionados a problemas da própria Matemática.  

Ainda de acordo com Gitirana (2004), os contextos são usados para construir os 

significados da Matemática. Dessa forma, essa autora defende que os contextos 

empregados no ensino da Matemática têm o objetivo de: facilitar a construção do 
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conhecimento matemático (tanto a partir de situações nas quais a Matemática é usada 

explicitamente, como em situações nas quais o sujeito não tem consciência que estar 

utilizando a Matemática); possibilitar que o aluno use a Matemática na solução de 

problemas das mais diversas áreas sociais e científicas; favorecer a compreensão de outras 

áreas a partir do conhecimento matemático; explicitar a matemática como uma ciência em 

evolução; auxiliar o aluno no planejamento e tomada de decisões; e auxiliar na 

conscientização do educando como cidadão. 

 

1.2 Tipos de Contextos 

Em relação aos tipos de contextos, Skovsmose (2000) apud Barbosa (2004) afirma 

que as atividades escolares relacionadas à Matemática podem ser desenvolvidas em três 

tipos de contextos; são eles: matemática pura, semi-realidade e realidade. 

Os contextos da Matemática pura compreendem as situações relacionadas à 

Matemática acadêmica. Já os contextos da semi-realidade envolvem as situações do dia-a-

dia ou de outras ciências, mas tais situações são consideradas fictícias. Por último, os 

contextos que se referem à realidade compreendem as situações reais que ocorrem na vida 

diária e no campo científico. 

Os autores Santo & Silva (2004), por sua vez, discutem os tipos de contextos nos 

quais são desenvolvidos os conceitos matemáticos de forma bastante interessante. Para eles 

a contextualização pode ocorrer no cotidiano do educando, na história da Matemática, na 

interdisciplinaridade e na própria Matemática. Concordamos com esses autores no sentido 

de uma classificação geral, e didática, para as diversas possibilidades de tipos de contextos. 

Os contextos do cotidiano, como já enfocamos, têm sido vistos como os contextos 

„possíveis‟, ou ainda os mais recomendados na construção dos conteúdos matemáticos.  
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Destacamos a importância de problematizar a Matemática por meio de situações 

que remetam às vivências do educando, ao que já foi internalizado em seu dia-a-dia. 

Constitui uma oportunidade de mostrar a Matemática como uma atividade social, como um 

conhecimento presente e necessário em nossas práticas sociais. Nesse sentido, não só os 

contextos sócio-culturais relacionados ao cotidiano do aluno, mas a ampliação dos 

contextos os quais Gitirana (2004) se refere como contextos sócio-culturais, econômicos, 

políticos e, por fim, do cotidiano extra-escolar. 

A integração de situações do cotidiano na sala de aula, e que podem ser 

relacionadas e resolvidas na Matemática, pode ainda proporcionar condições para que os 

educandos possam intervir em sua realidade. Isso pode contribuir para que os mesmos 

percebam um objetivo para o ensino de determinados conteúdos matemáticos. O que, por 

sua vez, pode suscitar interesse na aprendizagem da Matemática. Nesse caso, as 

experiências pessoais e culturais dos educandos assumem posição relevante no processo de 

ensino. 

Nesse sentido, problemas reais para os educandos podem ser explorados a partir de 

uma abordagem que incentiva a “matematização”, como na modelagem matemática de 

problemas formulados a partir de matérias de jornais atuais (BARBOSA, 2003). 

Ao nos referirmos à contextualização por meio da história da Matemática, é 

importante destacarmos a obrigatoriedade do ensino da história da Matemática nos cursos 

de graduação em Matemática no Brasil a partir de 2001. 

Por sua vez, nos últimos anos os livros didáticos no Brasil têm aumentado suas 

referências sobre a história da Matemática. Observam-se também livros paradidáticos com 

textos exclusivos sobre a gênese do conhecimento matemático, além do crescente número 

de congressos, seminários e encontros internacionais nos quais se discute esse tema 

(VIANNA, 1998). 
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De acordo com Brito (2007), a história da Matemática possibilita uma abordagem 

epistemológica dos conceitos matemáticos, o que leva a uma análise dos fundamentos 

históricos e lógicos dos mesmos. Ela pode contribuir para o reconhecimento da origem dos 

saberes matemáticos, como por exemplo, a história do conceito de logaritmo explicita suas 

ligações com os problemas comerciais e de navegação do século XVII, ao mesmo tempo 

em que evidencia suas relações com as progressões aritméticas e geométricas.  

Apesar de sua importância, Brito (ibidem) aponta que várias dificuldades permeiam 

o uso da história da Matemática em sala de aula, como a escassez de materiais que sugiram 

caminhos para a elaboração de atividades que visem à construção dos conceitos 

matemáticos a partir desse conhecimento, o desconhecimento da história por parte dos 

formadores dos futuros professores, a fragmentação excessiva entre as áreas do 

conhecimento existente nos cursos de formação e a dificuldade de acesso a fontes 

históricas. 

Lorenzato (2006), por sua vez, também afirma que muitos professores não usam 

bem os contextos históricos por não o conhecerem ou pela forma como o livro os 

apresenta. Sobre essa forma ele diz que o livro pode não referenciar a história, reduzi-la a 

notas episódicas ou usá-la de forma significativa, mostrando que a Matemática é 

desenvolvida dentro de contextos, em diversas culturas e sob pontos de vista diferentes. 

Vianna (1998), por sua vez, afirma que não é consensual a indicação para o uso 

didático da história da Matemática. Ele elenca alguns motivos levantados por autores que 

se opõem ao uso didático da história da Matemática, tais como: o passado da Matemática 

não é significativo para o entendimento da Matemática atual; os textos existentes destacam 

os resultados, mas não revelam sobre a forma como se chegou a esses resultados; o 

caminho histórico é mais árduo que o caminho lógico, mostrando erros cometidos pelos 
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matemáticos que poderiam desestimular os educandos; e o tempo despendido no estudo da 

história seria empregado na aprendizagem dos conceitos matemáticos.  

Sobre alguns autores que são a favor do uso didático da história da Matemática, 

Vianna (ibidem) destaca Struik, que enfatiza que o estudo da história da Matemática pode 

contribuir para: sabermos como se originaram e se desenvolveram os conceitos 

matemáticos; compreendermos nossa herança cultural por meio das relações da 

Matemática com as outras ciências; oferecer subsídios para o entendimento das tendências 

da educação matemática do passado e do presente; e tornar mais interessante o ensino da 

Matemática. 

Vianna (1998) ainda ressalta que a preocupação com história social da Matemática 

nasce a partir da instauração de uma tradição de historiadores ligados a correntes 

marxistas, principalmente nos anos de 1930, com os artigos de Hessen, com destaque para 

o contexto econômico das descobertas de Newton. Mesmo assim a maioria dos livros que 

abordam a história da Matemática dá ênfase aos problemas internos da própria 

Matemática, em detrimento de uma abordagem que privilegie o contexto sócio-econômico 

da construção matemática.  

Esse autor defende que os livros didáticos, apesar das referências sobre a história da 

Matemática, não incorporam esse conhecimento aos conteúdos, ou seja, não o empregam 

com significados na construção dos conceitos matemáticos. Nesse sentido, Brito (2007) 

destaca que é necessário que a história da Matemática represente uma problematização em 

sala de aula, e não constitua uma narração de fatos isolados. 

Podemos concluir que a história da Matemática constitui um contexto a ser 

explorado no sentido de permitir ao educando a compreensão da dimensão da elaboração 

do conhecimento matemático ao longo dos séculos nas diferentes culturas, permitindo a 

compreensão da Matemática como conhecimento em permanente evolução. Contudo, 
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precisa estar relacionada à elaboração efetiva dos conceitos matemáticos e não figurar 

apenas como notas ilustrativas. 

Por sua vez, a contextualização que privilegia as relações entre a Matemática e 

outras ciências favorece a compreensão de que o conhecimento matemático é relacionável. 

A possibilidade de usar o diálogo e a interação entre as várias áreas como forma de situar o 

conhecimento num âmbito de relações, pode favorecer a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos. Além disso, na perspectiva da Matemática como ferramenta, essa interação 

pode também levar o educando a entender aspectos de outras áreas do conhecimento 

utilizando os conceitos e procedimentos da Matemática. Essa abordagem interdisciplinar 

nos aponta para contextos de outras disciplinas escolares.  

Segundo Fazenda (1996), a interdisciplinaridade é uma questão de atitude, que 

exige para a sua efetivação a interação que pressupõe uma integração de conhecimentos. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade possibilita a compreensão e a crítica da diversidade 

de informações com as quais nos deparamos diariamente, numa identificação entre o 

vivido e o estudado, a partir da superação das barreiras entre as disciplinas. Isso pode 

contribuir para compreendermos o conhecimento como algo articulado, sem 

fragmentações.  

De acordo com Fazenda (1995), o movimento de interdisciplinaridade surge na 

Europa em meados dos anos de 1960, e ainda no final dessa década os debates sobre esse 

tema chegam ao Brasil. Inicialmente confirma-se como tentativa de elucidação e de 

classificação temática das propostas educacionais que começavam a surgir na época, 

explicitando-se por meio do compromisso de alguns professores que pretendiam o 

rompimento de uma educação fragmentada. Tratava-se de uma resposta a um 

posicionamento que conduz o olhar do educando numa única direção, pois “o destino da 

ciência multipartida seria a falência do conhecimento” (FAZENDA, 1995, p. 19). 
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Percebe-se que a organização tradicional dos currículos escolares em várias 

disciplinas precisa permitir um diálogo entre as várias áreas a fim de proporcionar um 

enriquecimento a partir das diferentes contribuições. Nesse sentido, as disciplinas 

escolares, além da Matemática, podem representar contextos no ensino dos conteúdos 

matemáticos, contribuindo para que o educando perceba que essa disciplina permite 

conexões além do seu próprio corpo de conhecimentos. 

A Matemática, por sua vez, pode constituir-se um contexto no ensino de seus 

próprios conceitos. Destacamos que nem sempre é fácil encontrar aplicação prática para 

todos os conteúdos matemáticos que são ensinados, mesmo que isso possa tornar o ensino 

interessante. Essa perspectiva pode ser concebida como uma alternativa metodológica e 

não como o fim do próprio ensino da Matemática. É importante, na construção dos 

conceitos matemáticos, que as relações intra-matemática também sejam estimuladas 

(LORENZATO, 2006).  

Contudo, conforme esse autor, na integração dos campos matemáticos no ensino, é 

preciso identificar pontos de conexão entre os mesmos, bem como respeitar suas 

características como vocabulário, simbologia e definições. 

Segundo Santo & Silva (2004), o conhecimento matemático pode constituir 

contexto no ensino da Matemática de forma pró-ativa e retroativa. A forma pró-ativa de 

contextualizar seria partir de um conceito mais elementar, por exemplo, partir do conceito 

de soma para realizar a soma das frações heterogêneas. Na forma retroativa, observamos o 

emprego de um conceito mais complexo no intuito de aprofundar outro conceito já 

construído. É o caso do cálculo de perímetros e áreas de figuras planas aplicado com 

números decimais.  

A discussão de Santo & Silva para os tipos de contextos (2004) nos parece bem 

mais interessante que aquela apresentada por Skovsmose (2000), uma vez que nessa não 
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conseguimos precisar os limites entre os três tipos de contextos elencados, principalmente 

entre o que é realidade e semi-realidade.  

No estudo dos contextos, ainda destacamos a importância de análise dos mesmos 

face aos conteúdos que serão desenvolvidos. Ao se contextualizar, não se pode deixar de 

perceber que as situações propostas e as possibilidades de simbolizá-las dependem da 

peculiaridade do conhecimento a ser ensinado, o que requer, por sua vez, uma análise 

epistemológica (MAIA, 2000).  

Nesse caso, é necessário buscar a pertinência do contexto em relação ao conteúdo a 

ser ensinado, pois em lugar de contribuir com a construção dos conceitos matemáticos, a 

contextualização pode interferir negativamente nesse processo. Nesse sentido aponta 

Gitirana (2004), quando se refere às contextualizações artificiais, que não auxiliam na 

elaboração do conhecimento, ou ainda contextos que podem resultar em situações 

absurdas, como aquela em que as variáveis x e y representam as idades de um pai e de um 

filho e quando determinadas equivalem a 120 e 20. 

 

1.3 Contextos e Concepções teóricas 

Na busca de uma melhor compreensão sobre os contextos empregados no processo 

de construção do conhecimento matemático, recorremos a algumas concepções teóricas, 

como a Teoria das Situações Didáticas. Também buscamos subsídios em algumas teorias 

da aprendizagem, como Teoria da Aprendizagem Significativa, a Teoria dos Campos Conceituais 

e a Teoria das Representações Semióticas. 

 

1. 3. 1 Os Contextos e a Teoria das Situações Didáticas 

A Teoria das Situações Didáticas traz importantes contribuições na compreensão 

do processo de contextualização ao discutir a construção do saber matemático. Nessa 
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discussão, Brousseau (1996) nos leva a refletir sobre o trabalho do matemático, do aluno e 

do professor. Ele discute os papéis que esses têm no processo de contextualização do 

conhecimento.  

Brousseau (ibidem, p. 37) afirma, referindo-se ao matemático, que “o produtor do 

saber despersonaliza, descontextualiza e destemporaliza o mais possível os seus 

resultados”. Entre o saber que o matemático produz e aquele que o aluno se apropria existe 

uma lacuna onde o professor deve atuar. Nesse sentido, o professor precisa 

recontextualizar o saber produzido pelo matemático buscando situações que possam dar-

lhes sentidos. Cabe a ele o papel de “simular uma micro-sociedade científica”, de forma 

que os conhecimentos representem meios tanto para resolver problemas como para dar 

origem a novas questões. Ao apropriar-se do saber, o aluno tem de redescontextualizá-lo e 

redespersonalizá-lo para que possa identificar a sua produção com o saber de sua época 

(BROUSSEAU, ibidem).  

Na perspectiva de Brousseau, a contextualização do conhecimento desempenha o 

papel de aproximar o significado matemático a significados já construídos pelo aluno. 

Além disso, as discussões de Brousseau nos apontam para uma relação um tanto 

antagônica entre contextualização e generalização do conhecimento matemático. 

 

1.3.2 Contextos e a Teoria dos Campos Conceituais  

Em seus estudos sobre a construção do conhecimento, Vergnaud, psicólogo 

francês, pós-piagetiano, defende que os conceitos estão organizados em campos 

conceituais. Esses são desenvolvidos progressivamente ao longo dos anos através de um 

processo de interação adaptativa do indivíduo com a diversidade de situações que vivencia, 

conduzindo-o na elaboração de conhecimentos cada vez mais complexos (VERGNAUD, 

1996). 
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Como uma teoria cognitivista, a teoria dos campos conceituais tem “como principal 

finalidade fornecer um quadro que permita compreender as filiações e as rupturas entre 

conhecimentos, entendendo por conhecimentos tanto o saber fazer como os saberes 

expressos” (VERGNAUD, 1996, p. 155).  

Segundo Vergnaud (ibidem), estudar a constituição de um conceito é considerá-lo 

em seus três aspectos, os quais estão interligados. Esses aspectos dizem respeito ao 

conjunto de situações, ao conjunto de invariantes operatórios (objetos, propriedades e 

relações) e ao conjunto de representações simbólicas (linguagem natural, gráficos 

diagramas, sentenças formais). 

 No conjunto de situações o sentido do conceito é construído. Lembrando que o 

sentido de situação empregado por Vergnaud não é o mesmo de situação didática. Nesse 

último, situação remete à tarefa. Duas ideias principais são destacadas em relação ao 

sentido de situação: variedade e história. Ou seja, existe uma grande variedade de situações 

num campo conceitual, e os conhecimentos dos educandos são formados pelas situações 

que encontram e vão progressivamente dominando (VERGNAUD, 1996). 

O conjunto de invariantes operatórios, por sua vez, compreende os conceitos-em-

ação e os teoremas-em-ação; esses representam os conhecimentos que ainda não podem ser 

explicitados pelos indivíduos. Sobre esse aspecto do conceito se apóia a operacionalidade 

dos esquemas. O conceito-em-ação não é um verdadeiro conceito científico, nem um 

teorema-em-ação é um verdadeiro teorema, a não ser que se tornem explícitos. Em relação 

aos sistemas de representações simbólicas, esses constituem as formas pertencentes e não 

pertencentes à linguagem que permitem representar o conceito (VERGNAUD, 1996). 

Enfatizamos que a operacionalidade de um conceito deve ser experimentada por 

meio de situações variadas. Cada conceito comporta uma diversidade de propriedades, cuja 

pertinência é variável conforme as situações trabalhadas. Estudar um conceito ou 
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propriedade isoladamente, portanto, não tem sentido para o aluno, sendo essencial 

estimular as relações numa variedade de significados (VERGNAUD, 1996). 

Percebe-se que na elaboração de um conceito, o indivíduo é confrontado com 

várias situações. Por sua vez, uma situação geralmente envolve diversos conceitos. A 

apropriação progressiva dos conceitos, portanto, é um processo complexo, no qual a partir 

de cada conceito construído outros são requisitados. Nesse sentido, concluímos que a 

construção dos conceitos não é efetuada num único contexto, mas é necessária uma 

diversidade deles, nos quais o campo conceitual é criado e recriado.  

A teoria de Vergnaud não é específica da Matemática, nem tão pouco faz referência 

a contextos especificamente. Na diversidade de situações por ele destacada, percebemos os 

diversos contextos, nos quais os conceitos são gradativamente construídos. No entanto, não 

é o tipo de contexto que é levado em consideração, mas a estrutura matemática incorporada 

no contexto. Por exemplo, podemos ter uma situação da Economia de composição aditiva e 

uma de Biologia também com composição aditiva. Perante a teoria dos campos 

conceituais, essas situações são de mesma estrutura e, assim, não se destinguem enquanto 

situações. 

Um dos aspectos fundamentais na teoria dos campos conceituais é o destaque dado 

ao saber escolar, permitindo uma forma diferenciada de compreender os conceitos 

matemáticos estudados na educação escolar, os quais não são concebidos tal como são 

formalizados no âmbito do saber científico. Aos conceitos atribui-se um significado de 

natureza educacional, servindo de parâmetro orientador para que a educação escolar não 

permaneça na dimensão empírica do cotidiano nem permaneça no isolamento do 

conhecimento científico. Nesse sentido, é inadequado isolar o contexto de elaboração de 

uma noção, devendo a escola planejar e desenvolver situações diversas que possam 

garantir a construção de vários conceitos (PAIS, 2002). A partir dos pressupostos da Teoria 
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dos Campos Conceituais entendemos que contextos diversos no ensino da função afim 

podem representar situações diversas nas quais são desenvolvidos os conceitos que 

formam o campo conceitual da função afim. 

É possível refletir que partindo do que já está disponível nos esquemas dos 

educandos, o contexto usado deve possibilitar conexões amplas, que ampliem os 

conhecimentos já construídos e fomentem a construção de novos conceitos, o que, por sua 

vez ocorre com continuidades e descontinuidades. 

 

1.3.3 Contextos significativos e conhecimentos prévios 

A Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel, conforme 

Moreira (1999), discute a construção do conhecimento a partir de seu significado para o 

educando. Essa teoria aponta para um aspecto crucial no processo de aquisição do 

conhecimento, ou seja, o papel dos conhecimentos que o educando já assimilou face aos 

conhecimentos que pretende se apropriar. 

Nesse sentido, quando o educando não consegue relacionar o conhecimento novo 

com os seus saberes, ocorre uma dificuldade no processo de aprendizagem. A interação só 

é possível quando a nova informação relaciona-se com um aspecto da estrutura dos 

esquemas cognitivos já construídos, ou seja, dos conhecimentos prévios. Conceitos e 

inferências podem ser apropriados à medida que os conhecimentos prévios funcionam 

como base, como “ancoragem”. Na verdade, ocorre uma interação entre os conhecimentos 

prévios e os novos (MOREIRA, 1999).  

 A partir dos pressupostos da aprendizagem significativa podem ser estabelecidas 

relações entre os conhecimentos prévios e os contextos usados no processo de ensino. 

Nesse sentido, por exemplo, a diversidade de contextos explorados no ensino da função 
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afim precisa ser planejada considerando o seu significado para o educando. E esse 

significado está pautado nos conhecimentos já construídos.  

Enfatizamos que o significado é essencial na construção de um conceito, pois ele 

retira o indivíduo de uma condição passiva. E na aprendizagem é fundamental a atuação do 

próprio sujeito na tarefa de construir significados sobre os conteúdos estudados. Pois, 

conforme Solé (2001), o fato de encontrar significado no conhecimento a ser construído 

desperta no educando uma motivação que o leva, cognitivamente, a uma quebra do 

equilíbrio inicial e provoca um desequilíbrio, permitindo mobilizações com a finalidade de 

conseguir um novo estado de equilíbrio, ou seja, a efetivação de novas aprendizagens.  

 

1.3.4 Contextos e Representação Semiótica  

Raymond Duval, psicólogo francês, traz importantes contribuições para a 

compreensão do desenvolvimento cognitivo do conhecimento matemático, o que nos 

permitem ampliar a visão no estudo dos contextos, conforme discorreremos. 

Segundo Duval (2003, p.13), a aquisição de um conhecimento está relacionada à 

ideia de representação: “É suficiente observar a história do desenvolvimento da 

Matemática para ver que o desenvolvimento das representações semióticas foi uma 

condição essencial para a evolução do pensamento matemático”.  

Esse autor propõe que as dificuldades dos educandos face ao processo de 

construção do conhecimento matemático estão relacionadas à mobilização simultânea de 

dois registros. Nesse sentido, Duval (ibidem, p. 21) afirma “que a compreensão em 

Matemática implica a capacidade de mudar de registro. Isso porque não se deve jamais 

confundir um objeto e sua representação”.   

Na construção do conhecimento matemático, são mobilizados vários registros de 

representação semiótica, como enunciados em linguagem natural, figura geométrica, 
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expressão algébrica, gráfico. Essa diversidade de registros, como também a compreensão 

dessa diversidade é essencial no entendimento do objeto matemático, pois conforme Duval 

(ibidem): 

 

 Há uma pluralidade de registros de representação de um mesmo objeto, e a 

articulação desses diferentes registros é condição para a compreensão em 

Matemática, embora várias abordagens matemáticas não levem em conta esse 

fato. É enganosa a idéia de que todos os registros de um mesmo objeto tenham 

igual conteúdo ou que se deixem perceber uns nos outros (DUVAL, 2003, p.31). 

 

 Ao se ter como objeto de ensino o conteúdo de função, consideramos como 

representações a linguagem natural, os gráficos, as tabelas, a expressão algébrica. Nesse 

caso, os vários contextos devem ser explorados de tal forma que essas representações 

possam ser construídas. 

Na perspectiva de Duval, quanto maior a articulação entre os registros, maior a 

chance de compreensão do objeto. Assim, são importantes as mobilizações de um registro 

para outro, como confirmam pesquisas evidenciando as dificuldades de alunos do Ensino 

Médio em converterem o registro gráfico para o algébrico (DUVAL, 1988). 

Percebemos que a Teoria das Representações nos auxilia na compreensão da 

importância do emprego de contextos variados no estudo da função afim, além disso, 

permite-nos compreender que esses contextos precisam explorar representações diversas e 

estimular as conversões entre os diferentes registros.   
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CAPÍTULO 2. Matemática e Função no Livro Didático 

 

Neste capítulo discorreremos a respeito dos objetivos da Matemática no Ensino 

Médio e faremos uma breve reflexão sobre a construção histórica do conceito de função. 

Em face do alvo de nossa pesquisa, também aludiremos à definição de função afim e a 

algumas considerações sobre o papel do livro didático e do programa que controla as 

políticas de circulação desse livro. 

 

2.1 A Matemática no Ensino Médio 

 

O desenvolvimento histórico do Ensino Médio no Brasil caracterizou-se pela 

heterogeneidade da sua finalidade. Essa condição, acrescida às diferenças dos educandos e 

das características regionais, condiciona a necessidade de programas diversificados, mas 

que conservem a base comum e as diretrizes curriculares nacionais. A partir daí, isto é, 

partindo de suas especificidades, cada escola deve elaborar seu projeto político–

pedagógico (KUENZER, 2002).  

Sobre a finalidade do Ensino Médio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº. 9 394/96 diz: consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no nível 

fundamental, preparar para o trabalho e para o exercício da cidadania, a formação ética, o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e o entendimento dos processos produtivos 

(BRASIL, 2008).  

Situando a Matemática nesse contexto, ressaltamos que como área de conhecimento 

instituída como disciplina curricular, ela pode fornecer bases para a construção de 

estratégias para a resolução de problemas propostos pela escola e também em situações 

que extrapolam o âmbito escolar, ou seja, no cotidiano extra-escolar.  
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A Matemática é reconhecida como uma área específica do conhecimento, 

construída ao longo da história, segundo D‟Ambrósio (1998, p.10): 

 

A Matemática é, desde os gregos, uma disciplina de foco nos sistemas 

educacionais, e tem sido a forma de pensamento mais estável da tradição 

mediterrânea que perdura até nossos dias como manifestação cultural que se 

impôs, incontestada, às demais. 

 

Atualmente a aplicação da Matemática nas diversas áreas do conhecimento também 

é notória. Santos (2002, p.162) nos fala da importância da Matemática num mundo em que 

cada vez mais são observados os efeitos dos avanços tecnológicos: 

 

A Matemática propicia eficientes ferramentas que permitem ao homem 

sintetizar, generalizar, modelar e submeter esses modelos a provas e verificações 

prévias, possibilitando ensaios, propiciando condições confiáveis de 

previsibilidade cujas aplicações e utilizações cada vez mais frequentes tornam a 

Matemática imprescindível atualmente. 

 

Nesse sentido, faz-se necessário em nossa sociedade a construção de competências 

matemáticas como forma de contribuir para o desenvolvimento de indivíduos que possam 

intervir em seus contextos de vivência.  

Apesar disso, ainda é comum um questionamento por parte dos educandos, e até 

mesmo por alguns professores de Matemática, sobre a importância de se estudar e ensinar, 

respectivamente, determinados conteúdos matemáticos. Talvez pelo fato dos mesmos não 

perceberem sentido em tais conteúdos. Isso nos leva a perguntar quais as razões de se 

estudar Matemática. Quais seriam os objetivos do ensino da Matemática na educação 

básica?  

Conforme Meira (1993) discute, com base na Psicologia da Educação Matemática, 

podemos perceber objetivos bem claros no ensino da Matemática. Ele resume esses 

objetivos em três: desenvolver a compreensão do significado, da estrutura e da função dos 

conceitos matemáticos; desenvolver competências para a construção de abordagens 
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matemáticas para problemas e situações; e também a apreciação da atividade matemática 

como prática cultural. 

Esse autor ainda afirma que a prática educacional tradicional tem falhado em 

alcançar esses objetivos. E que apenas recentemente, com os trabalhos da Psicologia 

Cognitiva, conexões entre os conhecimentos construídos por meio da escolarização e 

conhecimentos construídos através da experiência diária fora da escola foram vistos como 

importantes no ensino da Matemática.  

Nesse sentido retomamos nossa discussão sobre contextualização. Compreendemos 

que esse avanço no campo da Psicologia Cognitiva, pode fomentar a valorização dos 

contextos do cotidiano/práticas sociais. Contudo, alguns autores têm interpretado de forma 

equivocada essa perspectiva, ao percorrer o caminho da matemática apenas utilitarista, 

numa tentativa extrema de sempre procurar trazer o cotidiano para a sala de aula. 

Entendemos que nem toda matemática pode ser vista no cotidiano extra-escolar, 

como alguns pretendem. O aspecto instrumental da Matemática constitui apenas uma fatia 

de um todo que não pode ser reduzido, tamanha é a sua complexidade. O dia-a-dia do 

educando deve penetrar na escola, contudo não pode ser estanque nas possibilidades de 

conexões com os conceitos matemáticos. Devemos lembrar que existem questões 

intrínsecas à Matemática como ciência, que se desprezadas, por estarem distantes do dia-a-

dia do educando, podem comprometer os objetivos do ensino da Matemática. 

Na perspectiva da concepção do conhecimento matemático, ressaltamos as 

reflexões de Caraça (1989) apud Pavanello & Nogueira (2006, p.30), que indicam que 

existem duas formas de compreender o conhecimento matemático. A primeira delas 

concebe a Matemática como um conhecimento acabado, pronto. Não são considerados os 

contextos de construção desse conhecimento. A outra concepção percebe o conhecimento 

matemático em sua elaboração sob as influências do momento histórico, ele não está 
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pronto, mas transforma-se a todo o momento, é algo dinâmico, mutável. A Matemática é 

vista, então, como o reflexo das interações dialéticas entre os contextos econômicos, 

político e social. A cada instante os conceitos passam a ser revistos e desenvolvidos. 

A segunda concepção, na qual está ancorado o atual ensino da Matemática, nos 

permite compreender a importância dos contextos desenvolvidos no ensino dos conteúdos 

matemáticos, uma vez que a elaboração do próprio conhecimento matemático ocorre na 

influência dos contextos.  

Conforme Pavanello & Nogueira (2006), a segunda concepção situa o 

conhecimento matemático num processo de elaboração que não é unicamente cumulativo, 

pois ocorrem hesitações, dúvidas e contradições que são eliminadas após um exaustivo 

trabalho de refinamento, que por sua vez faz surgir novas hesitações, dúvidas e 

contradições. Nesse sentido, “o conhecimento matemático não é auto-suficiente, isto é, não 

evolui unicamente em razão de necessidades internas, mas também a partir de problemas 

impostos pelo meio social e pelo desenvolvimento de outros campos do conhecimento” 

(PAVANELLO & NOGUEIRA, 2006, p. 31). 

Nesse sentido, essa autora (ibidem), aponta para três razões que podem justificar a 

presença da Matemática no currículo escolar: desenvolver o raciocínio, ser utilizado na 

vida cotidiana e porque é ferramenta para as outras ciências.  

Ela explica que essas razões decorrem dos modelos de concepção do conhecimento 

matemático, os quais, por sua vez, estão ligados a correntes filosóficas que nos remetem à 

Antiguidade. 

A autora destaca que o papel da Matemática no desenvolvimento do raciocínio 

lógico, remete-nos filosoficamente às ideias de Platão (427-347a.C), para quem o mundo 

real constitui-se apenas em aparências de um outro mundo, o mundo das Ideias. Do ponto 

de vista platônico, a matemática trataria apenas dos objetos do mundo das Ideias.    



 

 

38 

Em relação à segunda razão, o fato da Matemática ser vista como necessária em 

situações do cotidiano, pauta-se nas ideias de Aristóteles (384-322a.C), que considera a 

matemática  como resultado de elaborações a partir dos objetos do mundo real. 

Já a justificativa da Matemática como ferramenta para as outras ciências, encontra 

suporte nas idéias de Descartes (1596-1650), para o qual as outras ciências não seriam 

possíveis sem a existência da Matemática. 

De maneira geral, observamos que as razões discutidas por Pavanello & Nogueira 

(2006) e os objetivos propostos por Meira (1993) para o ensino da Matemática estão em 

sintonia com que aponta as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, OCEM, (Brasil, 

2008): 

 

Espera-se que os alunos saibam usar a Matemática para resolver problemas 

práticos do quotidiano; para modelar fenômenos em outras áreas do 

conhecimento; compreendam que a Matemática é uma ciência com 

características próprias, que se organiza via teoremas e demonstrações; 

percebam a Matemática como um conhecimento social e historicamente 

construído; saibam apreciar a importância da Matemática no desenvolvimento 

científico e tecnológico (BRASIL, 2008, p. 69).  

 

 Portanto, o papel da Matemática no Ensino Médio deve ir além do caráter 

formativo ou instrumental, mas firmar-se como ciência com características estruturais 

específicas que necessita ter compreendidas suas definições, demonstrações e 

encadeamentos conceituais e lógicos (BRASIL, 1999). 

Quanto aos conteúdos matemáticos a serem trabalhados nesse último estágio da 

educação básica, as OCEM/2008 sugerem que os mesmos devem estar organizados em 

quatro blocos, contudo vivenciados de forma articulada. São eles: Números e operações, 

Funções, Geometria, Análise dos dados e probabilidade (BRASIL, 2008).  

Percebe-se que o conteúdo função representa um dos núcleos do currículo no 

Ensino Médio. Levando-se em conta que nossa pesquisa diz respeito aos contextos nos 

quais o conceito de função afim é ensinado, faremos algumas considerações sobre função. 
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2.2 Função 

O conceito de função está atrelado à variação entre duas grandezas. Esse conceito 

constitui um dos núcleos da Álgebra. Por essa razão, ele tem um papel fundamental dentro 

da construção do conhecimento matemático. 

 

2.2.1 Construção histórica do conceito  

A ideia de função não é recente na história da Matemática, ela percorreu muitos 

séculos desde as suas primeiras noções, chegando a sua elaboração mais recente apenas no 

século XX. Conforme Zuffi (2001) parece não existir consenso entre os diversos autores 

em relação à origem do conceito de função. 

Autores como Boyer (1974) e Caraça (1989) destacam que o conceito de função 

remonta aos povos babilônios, que há mais de 4000 anos já mostravam registros de 

associações em forma de tabelas, como as tábuas utilizadas na astronomia babilônica.    

Em relação ao desenvolvimento histórico da ideia de função, Youschkevich (1976, 

p.9) apud Pelho (2003), divide-o em três fases: Antiguidade, Idade Média e Período 

Moderno. Conforme esse autor, na Antiguidade verificou-se o estudo da dependência entre 

duas quantidades, contudo sem ênfase na ideia de variável e de função. 

No Período da Idade Média, eram usadas as descrições gráficas ou verbais nas 

representações de dependência entre duas variáveis. Finalmente na Idade Moderna, a partir 

do século XVI, começaram a prevalecer as expressões analíticas de função, assegurando a 

essa noção um lugar de destaque em todas as ciências.  

Zuffi (2001), por sua vez, destaca que Descartes (1596-1650) desenvolveu estudos 

mostrando uma relação de dependência entre quantidades variáveis utilizando uma 

equação em x e y. No entanto, ressalta que as primeiras contribuições efetivas para o 

conceito de função surgiram com os trabalhos de Newton ( 1642-1727) e Leibniz (1646-
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1716). Deve-se a Newton o estabelecimento, pela primeira vez, de um termo específico 

para função, “fluente”, representando algum relacionamento entre variáveis. 

De acordo com D‟Ambrosio (2006) apud Augusto (2008, p. 23), esse período 

representou um momento de grande efervescência matemática. O contexto social, 

econômico, político e ideológico favoreceram um grande avanço na organização da 

matemática como campo de conhecimento específico, confirmando a íntima relação entre a 

elaboração do conhecimento e o contexto.  

Para Kline (1972), o termo função foi introduzido por Leibniz, em 1673, como 

referência a qualquer quantidade variando ponto a ponto de uma curva: as coordenadas de 

um ponto, a inclinação e o raio de curvatura de uma curva. Foi também Leibniz que 

introduziu as palavras “constantes”, “variáveis” e “parâmetros”. 

Já para Youschkevich apud Pelho (2003), a primeira definição explícita de função 

aparece, em 1718, em um artigo de Bernouilli publicado na Academia Real de Ciências de 

Paris: “Chamamos de função de uma quantidade variável a uma quantidade composta de 

alguma maneira desta variável e de quantidades constantes”. 

Zuffi (2001) ainda destaca que Dirichlet (1805 - 1859) propôs uma definição para 

função, que foi largamente aceita até meados do século XX. Ele declara que se uma 

variável “y” está relacionada a uma variável “x”, existe uma regra segundo a qual um 

único valor de “y” é determinado, então se diz que “y” é uma função da variável 

independente “x”. 

Conforme Pelho (2003), recentemente, em 1939, através da Teoria dos Conjuntos, 

o conceito de função foi ampliado, compreendendo as relações entre dois conjuntos de 

elementos, não apenas de números, mas também de qualquer coisa. Bourbaki propôs a 

definição de função atualmente usada nos meios matemáticos. Ele apresenta uma função 

como uma terna ordenada (A, B, f), e f  A X B, tal que (x, y)  f e (x, y‟)  f, então 
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y=y‟. A importância passa a estar numa série de correspondências entre os elementos de 

dois conjuntos e não numa regra de correspondência. 

Baumgart (1992) apud Augusto (2003, p. 24) ressalta quatro definições para 

função, resultado da análise em 20 textos de Álgebra, entre os quais onze são de 

publicação anterior a 1959, e nove após esse ano: 

 

Definição 1-Uma função é um conjunto de pares ordenados cujos primeiros 

elementos são todos diferentes 

Definição 2-Quando o valor de uma variável depende da outra, a primeira se diz 

função da segunda. 

Definição 3-Se a cada valor admissível de x corresponde um ou mais valores de 

y, então y é funçãode x 

.Definição 4-Se y é função de x, então é igual a uma expressão algébrica de x. 

 

Essa análise constatou que os textos mais antigos empregavam as definições 2, 3 e 

4 e outras. Por sua vez, seis, dos textos mais novos, utilizavam a definição 1. 

Em relação às definições
1
 atualmente encontradas nos livros didáticos do Ensino 

Médio, temos: “Dados dois conjuntos não-vazios A e B, um função de A e B é uma regra 

que diz como associar cada elemento x  A a um único elemento y  B” ( DANTE, 

2005). 

Ou ainda: 

 

Função é um modo especial de relacionar grandezas. Nesse tipo de relação, duas 

grandezas, x e y, se relacionam de tal forma que:x pode assumir qualquer valor 

em um conjunto A dado;a cada valor de x corresponde um único valor de y em 

um dado conjunto B; os valores que y assume dependem dos valores assumidos 

por x (SMOLE & DINIZ, 2004, p. 81). 

 

Podemos concluir que as definições de função encontradas nos livros didáticos 

atuais são o resultado de um longo processo de evolução histórica que teve início na 

Antiguidade como destacamos. O que nos leva a compreender “que a Matemática constitui 

                                                 
1
 Essas definições aparecem conforme recomenda os documentos do Ministério da Educação 

(MEC). O estudo de Função tem início através de problemas que exploram seu conceito em contextos 

diversos, e só em seguida expõem uma definição para o conceito de Função.  
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um corpo de conhecimentos que responde a problemas práticos e teóricos que a 

humanidade tem colocado a si própria no decurso da sua história” (VERGNAUD, 1996, p. 

179).  

 

2.2.2 A função afim 

Desde os primeiros anos escolares, a noção de função começa a ser desenvolvida, 

quando, por exemplo, a criança relaciona dois conjuntos de objetos.  

Contudo, só bem mais tarde, por volta do 7º ano do Ensino Fundamental, tem início 

a construção dos conceitos de função. Podemos perceber isso no estudo das proporções e 

das equações do 1º grau, pois essas podem se consideradas antecedentes diretas no 

processo de evolução das funções polinomiais do 1º grau (BIANCHINI, 2004). O 

aprofundamento do campo conceitual de função, no entanto, ocorre no Ensino Médio. 

Destacamos que é comum identificarmos exemplos no dia-a-dia que expressam a 

dependência entre variáveis, como o caso de funções que modelam situações reais para o 

educando, por exemplos: o preço do aluguel de um carro em função da hora rodada, o 

número do sapato em função do tamanho do pé e a variação do espaço em função da 

velocidade. De maneira geral, é bastante rica a diversidade de contextos nos quais podem 

ser desenvolvidos os conceitos de função.  

Consideramos, então, importante aludir especificamente à definição da função 

desenvolvida nas questões propostas que investigaremos. A função afim é definida no 

conjunto dos números reais como a que associa a cada número real x, o número real ax+b, 

com a ≠ 0. Ou seja, é uma função f: RR, sendo f(x)= ax+b com a e b  R, e a ≠ 0. Os 

números reais a e b são, respectivamente, os coeficientes angular e linear da função. 

Exemplos: f(x)= -x + 8; f(x)=2x + 1; f(x)= x +4. Um caso particular desse tipo de função é 

quando b=0. A função assim obtida é chamada função linear. Exemplos: f(x)= x; f(x)= -2x; 
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f(x)= 5x. Por sua vez, a representação gráfica de uma função afim consiste em uma reta 

não paralela ao eixo Ox ou Oy. Essa função também tem sido denominada, por alguns 

autores, função polinomial do 1º grau ou simplesmente função do 1º grau. Dentre as onze 

obras investigadas, observamos em cinco a denominação função afim; em quatro, a 

referência é função polinomial do 1º grau; e em duas, discute-se a função do 1º grau. 

Contudo sejam comuns situações nas quais o conceito de função esteja presente, 

tais conexões não parecem ser percebidas pelo educando. Nesse sentido, destacamos que 

existem várias pesquisas que investigam a compreensão do educando em relação a esse 

conceito (KIERAN, 1992; SCHWARTZ & DREYFUS, 1989). Elas destacam as 

dificuldades dos mesmos na compreensão desse conceito de fundamental importância na 

Álgebra. Pelho (2003) aponta que as dificuldades dos educandos em entender o conceito de 

função estão ligadas ao fato de o mesmo ser introduzido sob um formalismo que 

desconsidera a ideia de dependência entre variáveis.  

Quanto ao ensino de função, enfatizamos: 

 

Além das conexões internas à própria Matemática, o conceito de função 

desempenha também papel importante para descrever e estudar através da 

leitura, interpretação e construção de gráficos, o comportamento de certos 

fenômenos tanto do cotidiano como de outras áreas do conhecimento, como a 

Física, Geografia, ou Economia. Cabe, portanto, ao ensino de Matemática 

garantir que o aluno adquira certa flexibilidade para lidar com o conceito de 

função em situações diversas e, nesse sentido, através de uma variedade de 

situações problema de Matemática e de outras áreas, o aluno pode ser 

incentivado a buscar a solução, ajustando seus conhecimentos sobre funções para 

construir um modelo para interpretação e investigação em Matemática (BRASIL 

1999, p. 44).  

 

Percebemos uma perspectiva que valoriza o entendimento da noção de função 

priorizando contextos diversos no desenvolvimento gradual das construções matemáticas. 

Nesse sentido percebe-se a importância do estudo dos contextos usados nos livros 

didáticos, dada a relevância dos mesmos no processo de construção do conhecimento de 

função.   
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Contudo, é necessário entender em que consiste esse material, o livro didático, 

muitas vezes criticado, outras vezes defendido, e quase sempre presente nas aulas de 

Matemática. 

 

2.3 Considerações sobre o Livro Didático 

Nossa finalidade aqui é discorrer sobre a importância do livro, referência para o 

professor e para o educando em todos os níveis da educação básica.   

Estamos nos referindo a um material com presença marcante em sala de aula e que 

é denominado livro didático por ser utilizado, conforme Lajolo (1996), de forma 

sistemática no processo de ensino de determinado conhecimento, que em geral é 

reconhecido como disciplina escolar. 

Nessa mesma perspectiva, Meksenas (1993) reconhece o livro didático como um 

veículo de comunicação de massa, com função social de explicar um conhecimento situado 

historicamente. 

Jurema (1988), por sua vez, nos conduz a um aprofundamento da concepção do 

livro didático ao referir-se a ele como um recurso didático que reflete as escolhas 

metodológicas, conceituais e organizacionais do professor. 

ssas escolhas são explicitadas ao identificarmos esse livro na posição de 

protagonista entre os recursos didáticos usados pelo professor para o ensino dos conteúdos 

constituindo-o em principal veículo do saber escolar, indo além de recurso auxiliar ao 

professor durante as aulas. Sua presença marcante em nossas salas de aulas revela-o no 

papel de modelo na construção do conhecimento (FREITAG, 1989). 

Ocupando tal posição, o livro didático precisa ser um material que apresente os 

conteúdos de forma correta, que não conduza a distorções ou limitações dos conceitos 

matemáticos. 
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Por outro lado, sérias críticas são feitas a esse tipo de livro, tais como apresentar o 

conhecimento como algo pronto, não permitir o debate entre professores e educandos, além 

de serem repetitivos nos exercícios (ROMANATTO, 2004).  

Sabe-se, no entanto, que mesmo com falhas, o livro didático é objeto de 

importância no processo de ensino da Matemática, como já comentamos. Nesse sentido, 

levantamos dois pontos que acreditamos relevantes em relação ao uso desse livro. O 

primeiro deles diz respeito à avaliação que o mesmo passa antes que possa chegar até à 

sala de aula. Isso aponta para a importância da atuação dos atuais programas que 

comandam as políticas do livro didático, como o Programa Nacional do Livro Didático, 

PNLD e o Programa do Livro Didático para o Ensino Médio, o PNLEM. Sobre esses 

discorreremos posteriormente. 

O outro ponto, não menos importante, refere-se ao uso que o professor pode fazer 

desse livro. Em relação ao uso adequado desse livro por parte do professor, enfatizamos 

que isso inclui não só a disposição de usar outros livros, como também a capacidade de 

mudar a forma como é apresentado certo conteúdo sempre que a situação exigir. Isso é 

essencial, pois pesquisas no âmbito nacional e internacional mostram que os professores de 

Matemática, em sua maioria, adotam esses livros (BELFORT, 2004). 

Conforme Belfort (ibidem), as pesquisas ainda apontam que, quanto mais os 

professores sentem-se inseguros quanto ao domínio de certos conteúdos, mais buscam 

apoio para suas aulas nos livros didáticos. 

Desde os primeiros exemplares, que nos remetem ao ano de 1744
2
, até as versões 

atuais, ressaltamos que foram muitas as transformações ocorridas no livro de Matemática 

no Brasil. Isso é observado, sobretudo, a partir dos anos de 1970, quando surgem de fato as 

                                                 
2
 Em 1744, José Fernandes Pinto, professor do curso de Artilharia do Rio de Janeiro, escreve dois manuais 

para seus alunos, Exame de Artilharia e Exame de Bombeiros. Esses apresentam o mérito de serem os 

primeiros livros de Matemática escritos por brasileiro (NEVES, 2005). 
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primeiras inovações nos livros didáticos. Esse fato está estreitamente ligado às 

modificações que tiveram lugar no ensino da Matemática, decorrente do Movimento da 

Matemática Moderna (NEVES, 2005). 

Finalmente sobre as qualidades a serem contempladas num livro didático 

Romanatto (2004) escreve: apresentar linguagem clara e precisa; possibilitar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico para a compreensão dos conceitos, princípios e 

procedimentos matemáticos; oportunizar a integração entre as diversas disciplinas 

escolares, servir de recurso de atualização; atender às necessidades e interesses do aluno; 

ajudar o professor e o aluno a alcançarem os objetivos na formação de competências e 

atitudes; auxiliar na formação do espírito crítico do aluno; e, finalmente, estar adequado à 

proposta educativa da escola. 

Entendemos que a abordagem contextualizada deve permear a apresentação do 

livro didático de uma forma que contribua para que os pontos acima destacados possam ser 

atingidos. 

Tendo em vista que cada livro didático é elaborado em duas versões, uma voltada 

para o educando e outra para o professor, Romanatto (ibidem) discute o que deve estar no 

livro do professor. Assim, além dos itens apresentados no livro do educando, o livro do 

professor deve conter: indicações bibliográficas que fundamentem os conceitos-chave de 

cada série; bibliografias a respeito de contribuições pedagógicas e psicológicas para uma 

maior eficácia do ensino; sugestões de procedimentos para com diferentes tipos de alunos; 

e sugestões de leituras que possam contribuir para que o professor avalie seu trabalho. 

A partir das considerações levantadas, percebemos a necessidade da atuação dos 

programas de avaliação do livro didático, antes que esse tipo de livro possa ser selecionado 

pelo professor para ser usado em suas aulas.  
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Não é nossa intenção fazer uma análise detalhada desses programas. Apenas 

daremos ênfase, de forma sucinta, alguns pontos na trajetória da política do livro didático a 

fim de compreendermos a relevância da atuação do PNLEM. 

Apesar das ações do governo federal na estruturação de um programa de avaliação 

desse material ser recente, destacamos que, a partir de 1929, com a criação do Instituto 

Nacional do Livro (INL),
3
 tinha início o processo de legitimação do livro didático 

nacional, mesmo que timidamente (NEVES, 2005). 

A criação de órgãos voltados para a política de avaliação dos livros didáticos tem 

sua origem num contexto de desqualificação desses livros. Estudos denunciavam, desde a 

década de 1960, a falta de qualidade de parte expressiva dos livros didáticos. Foram 

constatados desatualização, problemas de ordem metodológica e conceitual, além de 

apresentação de caráter ideológico e discriminatório (BATISTA, 2001). 

Por outro lado, crescia o mercado da produção deste tipo de livro, deixando 

evidente que se tratava de um negócio lucrativo para as editoras. Nos anos de 1980, o 

mercado do livro didático representava a metade do total de livros produzidos no país 

(NEVES, 2005). Segundo Pinsky (1985), mesmo no período da recessão econômica, nos 

anos de 1980, num quadro de altas taxas de desemprego, editoras como a Saraiva e Editora 

do Brasil prosperavam (PINSKY, 1985).  

Atualmente, a política de elaboração do livro didático, após vários percalços, está 

representada pelo Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD e pelo Programa 

Nacional do Livro para o Ensino Médio, PNLEM. 

                                                 
  

3
As primeiras atribuições do INL consistiam na produção de obras literárias para a formação cultural da 

população, a elaboração de uma enciclopédia e de um dicionário nacionais, e a expansão da quantidade das 

bibliotecas públicas (NEVES, 2005). 
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Até chegar ao PNLD, voltado para o controle do livro destinado ao público do 

Ensino Fundamental, e mais precisamente até seu formato atual, o caminho foi longo desde 

a instituição do INL. 

Conforme Neves (2005), as medidas traçadas pelo governo em torno da produção 

dos livros didáticos assumem uma forma especial na década de 1970. O INL é extinto, 

surgindo a Fundação Nacional para o Material Escolar (FENAME), que assume a 

responsabilidade pela execução do programa do livro didático. O Estado inicia, então, o 

subsídio da compra de livros a fim de atender o aluno da escola pública.  

No entanto, o que aparentemente parecia ser uma grande solução, termina gerando 

outro problema, uma vez que estávamos muito distantes dos programas atuais que 

trabalham pautados em normas que visam à qualidade dos livros. Nesse sentido, Pinsky 

(1985, p. 26) afirma:  

 

Vendê-los ao governo sempre foi um bom negócio. Nesses casos, a decisão da 

compra, feita de maneira centralizada, sem consulta a professores e escolas, nada 

tinha a ver com a realidade dos alunos. De resto, às vezes sequer os livros 

chegavam aos aluns (PINSKY, 1985, p. 26). 
 

 

Finalmente, em 1985, é criado o PNLD, o que representou um marco na política do 

livro didático, evidenciado por: abolição do livro descartável
4
, indicação do livro a cargo 

do professor e fim da participação financeira dos Estados (CAMPOS, 2007). 

A criação desse tipo de programa, com repercussões diretas no processo de ensino, 

também afetou a economia do país. De acordo com Bittencourt (2006), o Estado 

desempenha papel de agente de controle de um amplo setor ligado à produção de livros, ao 

mesmo tempo em que é consumidor dessa produção. Nos últimos anos os investimentos 

                                                 
4
 A produção de livros “descartáveis” ou “consumíveis” ocorreu na década de 1970. Representou algo 

bastante vantajoso para as editoras, pois recebendo respostas, os livros, não podiam  mais ser usados no ano 

seguinte, o que exigia a produção de mais livros (NEVES, 2005).  
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realizados pelas políticas públicas brasileiras transformaram o PNLD no maior programa 

de livro didático do mundo. 

Apesar de ter sido criado nos anos de 1980, só em 1996 o PNLD começa a atuar na 

avaliação dos livros distribuídos pelo governo às escolas públicas. Até então os livros 

adotados não passavam por uma análise do conteúdo pedagógico (MIRANDA & LUCCA, 

2004). A aquisição de obras didáticas do Ensino Fundamental, através de verbas públicas 

para distribuição nas escolas públicas do território nacional fica, então, condicionada a uma 

avaliação prévia.  

Em 2004 é criado um programa voltado para as necessidades do livro para o Ensino 

Médio. É implantado, assim, o Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 

(PNLEM), que segue a mesma política adotada pelo PNLD. Ele teve implantação gradual, 

a partir de 2005, de início com distribuição das obras de Língua Portuguesa e de 

Matemática para os alunos do 1º ano da rede pública (BRASIL, 2004). 

Em relação às onze coleções de Matemática que foram aprovadas e constam do 

Catálogo do PNLEM/2005, destacamos que no ano de 2005, chegou às escolas apenas o 

primeiro volume; os outros volumes foram distribuídos nas escolas nos anos de 2006 e 

2007. 

Segundo Prado (2001) as editoras inscrevem seus livros para serem submetidos à 

avaliação de forma descaracterizada, com finalidade de ser garantida a imparcialidade do 

processo. Ou seja, os livros são entregues aos avaliadores, sem nome do autor e editora ou 

qualquer outro indício que possa identificá-los. Cada obra tem sido avaliada por dois 

pareceristas, que ao final de uma análise individual juntam-se e consolidam suas avaliações 

emitindo uma avaliação única da obra, buscando-se sempre que possível o consenso. 

Após a análise, os avaliadores enviam seus relatórios para os coordenadores de 

área. O coordenador, ou a equipe de coordenação, revisa a avaliação enviada e redige a 
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resenha que constará de um catálogo, caso seja aprovado. Se houver divergência entre os 

pareceristas, uma terceira opinião pode ser solicitada pelo coordenador. 

Após essa avaliação os livros aprovados são publicados no Catálogo, o qual é 

disponibilizado na internet e enviado às escolas públicas a fim de que os professores façam 

suas escolhas. Esse material contém critérios para a seleção, aquisição e distribuição dos 

livros numa tentativa de contribuir para que o professor selecione os livros mais adequados 

à sua prática (BRASIL, 1997). 

De maneira geral os critérios de avaliação observados pelo PNLEM visam oferecer 

obras sem erros conceituais, problemas metodológicos ou abordagens que prejudiquem o 

exercício da cidadania. Além desses, cada área possui critérios específicos (BRASIL, 

2004).  

A contextualização constitui um dos itens analisados pelos especialistas que 

elaboram o Catálogo do PNLEM.  Esse ressalta a contextualização da Matemática como 

uma forma de favorecer a atribuição de significados a conceitos e procedimentos 

matemáticos. Consiste em articular os conteúdos matemáticos com práticas e necessidades 

sociais, com outros conteúdos e procedimentos matemáticos, inclusive com ênfase na 

história da Matemática, e com outras áreas do conhecimento. Em relação às práticas e 

necessidades sociais ressalta que essas não devem se restringir apenas às situações do dia-

a-dia, apontando essa limitação como um desvio frequente da ideia de contextualizar. 

Destaca, ainda, a importância dos contextos referentes a temas atuais da Ciência e da 

Tecnologia (BRASIL, 2004). 

Além disso, aponta para possíveis empecilhos, como as contextualizações 

artificiais, nas quais os contextos usados não se prestam a conexões com o conceito ou 

procedimento matemático objetivado, e também as contextualizações supostamente 

baseadas na realidade, contudo com situações permeadas pelo imaginário (BRASIL, 2004).  
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CAPÍTULO 3. Metodologia 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

Nossa pesquisa consiste de uma análise dos contextos nos quais é desenvolvido o 

conceito de função afim nos onze livros didáticos do 1º ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

do Ensino Médio aprovados pelo PNLEM/2005. A investigação contemplou a análise das 

questões propostas nesses livros nos capítulos relativos à exploração do conceito de função 

afim. Não foram investigados os exemplos e as atividades já resolvidas no livro, nem 

tampouco os textos de apresentação e explicação da função afim. As questões investigadas, 

quanto à natureza, incluem exercícios que se enquadram na categoria de jogos, 

experimentos ou pesquisas, e ainda testes de vestibulares e outros exames nacionais. 

A pesquisa teve início com a caracterização dos 11 livros a partir da resenha que 

consta no Catálogo do PNLEM/2005, conforme apresentamos no Quadro 1.  

Quadro 1.Caracterização das coleções aprovadas pelo PNLEM/2005 

 Autores Título Editora 
Ano de 

publicação 

1 Adilson LONGEN Matemática 
Editora Nova Didática 

LTDA 
2004 

2 
Edwaldo Roque BIANCHINI; 

Herval PACCOLA 
Matemática Editora Moderna LTDA 2004 

3 Luiz Roberto DANTE Matemática Editora Ática LTDA 2004 

4 Manoel Rodrigues PAIVA Matemática  Editora Moderna LTDA 2004 

5 
M.J.C. VASCONCELOS; M.T. 

SCORDAMAGLIO; S.L. CÂNDIDO 
Matemática Editora do Brasil LTDA 2004 

6 Oscar  GUELLI  Matemática  Editora Ática LTDA 2004 

7 Kátia SMOLE;  Maria Ignes DINIZ 
Matemática Ensino 

Médio 

Saraiva Livreiros Editores 

S/A 
2003 

8 
Cláudio XAVIER SILVA; Benigno 

BARRETO FILHO 

Matemática Aula por 

Aula: Ensino Médio 
 Editora FTD S/A 2003 

9 Gelson  IEZZI et al 
Matemática: Ciência e 

Aplicações 

Saraiva Livreiros Editores 

S/A 
2004 

10 Márcio Cintra GOULART 
Matemática no Ensino 

Médio 
 Editora Scipione LTDA 2004 

11 Adilson LONGEN 
Matemática: Uma 

atividade Humana  

Base Editora e 

Gerenciamento 

Pedagógico  

2003 
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Ao longo do nosso trabalho, a fim de facilitar a identificação, usamos 

denominações mais abreviadas para cada livro pesquisado, conforme os mesmos são 

conhecidos, como apresentamos no Quadro 2.  

Quadro 2. Denominações abreviadas dos livros investigados 

 Autores Nome utilizado na dissertação 

1 Adilson LONGEN Longen Nova Didática 

2 Edwaldo Roque BIANCHINI; Herval PACCOLA Bianchini 

3 Luiz Roberto DANTE Dante 

4 Manoel Rodrigues PAIVA Paiva 

5 M.J.C. VASCONCELOS; M.T. SCORDAMAGLIO; S.L. CÂNDIDO Vasconcelos 

6 Oscar GUELLI  Guelli 

7 Kátia SMOLE;  Maria Ignes DINIZ Smole & Diniz 

8 Cláudio XAVIER SILVA; Benigno BARRETO FILHO Barreto & Xavier 

9 Gelson IEZZI et al Iezzi 

10 Márcio Cintra GOULART Goulart 

11 Adilson LONGEN Longen Base  

 

À princípio foram identificadas 574 questões para serem investigadas, contudo 134 

dentre essas foram excluídas por entendermos que as mesmas não se apresentavam 

diretamente relacionadas à função afim. Elas exploram conceitos prévios ou posteriores ao 

estudo dessa função, como as inequações.  

As questões excluídas corresponderam a 23% do total inicialmente selecionado. 

Apenas dois livros não tiveram questões excluídas, o livro 5, Vasconcelos, e o livro 11, 

Longen Base, como pode ser observado na Quadro 3, que mostra o número de questões 

pesquisadas e o número de questões excluídas em cada livro.  
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Quadro 3. Quantidade de questões investigadas e excluídas em cada livro pesquisado 

 

Código Livro pesquisado 
Questões 

investigadas 

Questões 

excluídas 

1 Adilson LONGEN 36 10 

2 Edwaldo Roque BIANCHINI; Herval PACCOLA 51 7 

3 Luiz Roberto DANTE 109 5 

4 Manoel Rodrigues PAIVA 30 10 

5 
M.J.C. VASCONCELOS; M.T. SCORDAMAGLIO; S.L. 

CÂNDIDO 
20 0 

6 Oscar  GUELLI 10 4 

7 Kátia SMOLE;  Maria Ignes DINIZ 32 14 

8 Cláudio XAVIER SILVA; Benigno BARRETO FILHO 29 28 

9 Gelson  IEZZI et al 72 33 

10 Márcio Cintra GOULART 41 25 

11 Adilson LONGEN 10 0 

 

 

3.2 Categorias de análise  

A partir dos aportes teóricos aos quais recorremos, elaboramos as categorias de 

análise, que foram pouco a pouco sendo refinadas no decorrer da pesquisa. Nesse sentido 

definimos as duas dimensões de análise: tipo do contexto e papel do contexto.  

 

3.2.1 Tipo de contexto 

Essa categoria de análise foi construída com base nas discussões sobre os tipos de 

contextos defendidos por Gitirana (2004) e por Santo & Silva (2004), as quais foram 

apresentadas no capítulo 1 de nosso trabalho.  Dessa forma, investigamos cinco tipos de 

contextos, elencados a seguir:  

 T1 - Contextos históricos da Matemática;  

 T2 - Contextos do cotidiano/práticas sociais;  

 T3 - Contextos de outras áreas do conhecimento escolar/ científico, como 

Física, Biologia, Literatura, Geografia, Química, Arte, etc.;  

 T4 - Contextos de outros campos matemáticos;  

 T5 - Contextos da própria função afim. 



 

 

55 

Os contextos da história da Matemática são aqueles que exploram a gênese do 

conhecimento matemático. Eles destacam a construção do conhecimento ao longo da 

história, o que, por sua vez, contribui para se entender o papel dos contextos na construção 

do conhecimento. Mostram que o conhecimento matemático surgiu aos poucos, com 

aproximações e erros, que não é algo pronto. 

Já os contextos do cotidiano/práticas sociais têm recebido uma atenção especial nas 

pesquisas que discutem o valor do universo de vivência dos educandos. Como já 

destacamos em nosso trabalho, os contextos ligados ao cotidiano são muitas vezes 

referenciados como aqueles nos quais de fato ocorre a contextualização da Matemática. 

Discordamos desse posicionamento e resolvemos adotá-los em nossa análise numa visão 

mais ampla, incluindo o que remete à realidade e aos acontecimentos e situações do dia-a-

dia além da perspectiva do próprio educando. Ressaltamos as questões sociais, políticas, 

econômicas e culturais, que mesmo que não façam parte do contexto imediato do sujeito, 

podem representar contextos significativos na abordagem dos conteúdos matemáticos.    

Quanto aos contextos de outras áreas do conhecimento escolar/ científico, referem-

se aos contextos que fazem a conexão da Matemática com outros conhecimentos, 

mostrando que nenhum conhecimento é construído isolado de outros conhecimentos. O 

trabalho com esses tipos aproxima-se do princípio da interdisciplinaridade. 

Os contextos de outros campos matemáticos, por sua vez, trabalham as conexões 

intra-matemática; possibilitam a percepção do conhecimento matemático como uma 

“grande rede” que procura dar respostas a si mesmo a partir de seus próprios conceitos. 

Na nossa pesquisa consideramos as questões propostas no âmbito da própria função 

afim como contextos específicos. Esses exploram as conexões intra-matemática, porém 

sem extrapolar seus próprios conceitos e propriedades. Contudo, percebemos esses tipos de 

contextos nas atividades resolvidas e propostas e nos exemplos. O mesmo não se aplica aos 
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textos de explanações, pois esses necessitam recorrer a outros conceitos do campo da 

Álgebra.    

  

3.2.2 Papel do Contexto 

A partir dos objetivos que Gitirana (2004) aponta para os contextos no ensino da 

Matemática, os quais são referenciados no capítulo 1 de nosso trabalho, consideramos seis 

categorias de análise contemplando a dimensão papel do contexto: 

 P1 - Ilustrar a interconexão da função afim com o contexto da questão.   

 P2 - Utilizar o conhecimento de função afim na resolução do problema 

proposto.  

 P3 - Empregar os conhecimentos advindos do contexto para auxiliar o 

educando na compreensão da função afim.  

 P4 - Explorar os conceitos e propriedades da função afim. 

 P5 - Utilizar o conhecimento de função afim na resolução do problema 

proposto e ao mesmo tempo empregar os conhecimentos advindos do 

contexto para auxiliar o aluno na compreensão da função afim. 

 P6 - Contribuir para a formação da consciência crítica do educando. 

A primeira categoria de papel que consideramos destaca a importância da função 

afim em várias situações, contudo numa perspectiva que procura mais exemplificar e 

evidenciar aplicações, sem a necessidade de buscar na mesma o conhecimento para 

solucionar um problema.  

A segunda categoria de papel, por sua vez, destaca o conhecimento da função afim 

na solução do problema do contexto. Nesse sentido, em alguns casos, pode ser 

desenvolvida a habilidade da modelagem matemática a partir das situações 

contextualizadas.  
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Já a terceira categoria aponta para a importância da utilização de contextos que 

permitam que o educando busque nos mesmos conhecimentos para entender os conceitos e 

propriedades da função afim. 

Na quarta categoria são enfatizadas as situações elaboradas apenas com o propósito 

de explorar os conceitos e propriedades da função afim. Como esse papel também é 

alcançado pelos demais, apenas identificamos o mesmo nas atividades propostas quando 

um dos demais cinco papéis não se sobressair. 

Quanto à quinta categoria de papel, destacamos que essa compreende a segunda e a 

terceira categoria concomitantemente.  

Por último, temos o sexto papel pesquisado. Nesse identificamos contextos que 

estimulam o educando a usar o conhecimento matemático numa reflexão sobre problemas 

sociais, econômicos e culturais, contribuindo, assim, para a formação de cidadãos críticos.  

Finalmente foram investigadas, nos 11 livros, 440 questões que desenvolvem o 

campo conceitual da função afim. Para isso, resolvemos essas atividades e identificamos o 

contexto explorado em cada uma delas, analisando-o conforme as duas dimensões 

discutidas. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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CAPÍTULO 4. Análise dos resultados 

 

Investigamos 440 atividades propostas nos primeiros volumes dos 11 livros 

didáticos, aprovados pelo PNLEM/2005, nos capítulos relativos à exploração de função 

afim. A partir da análise das 440 questões, tentamos responder a algumas interrogações 

feitas inicialmente:  

 Que tipos de contextos são mais frequentes nos livros didáticos 

aprovados pelo PNLEM?  

 Quais papéis são observados nesses contextos?  

 Existe relação entre os tipos de contextos e os papéis que são 

desempenhados pelos mesmos? 

Como foi apresentado no capítulo referente à metodologia, trabalhamos com dois 

tipos de categorias de análise: o tipo de contexto e o papel do contexto. 

 

4.1 Tipos de contextos encontrados 

4.1.1 Perfil geral 

Os dados obtidos em nossa pesquisa revelam uma predominância de um tipo de 

contexto entre os cinco pesquisados, considerando o quadro geral das 440 questões, 

conforme nos mostra o Gráfico 1. Revelou-se que os contextos da função afim são os mais 

explorados nas questões propostas desse conteúdo nos livros do PNLEM/2005. 
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Gráfico 1 - Distribuição percentual dos tipos de contextos explorados nos livros 

aprovados pelo PNLEM/2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse resultado aponta para um caminho diferente daquele recomendado por 

documentos oficiais, como os PCNEM (BRASIL, 2000), e das discussões que tratam da 

importância do processo de ensino da Matemática ocorrer em diversas conexões. 

A Figura 1 mostra uma atividade proposta num contexto da própria função afim.  

Figura 1 – Exemplo de questão com contexto da função afim 

 

 

 

 

 

Fonte: Smole & Diniz (2003, p. 111) 

 

Sob o olhar da teoria dos campos conceituais, percebemos que ao se priorizar um 

único tipo de contexto, podemos estar deixando de oportunizar situações nas quais os 

conceitos do campo conceitual de função afim podem ser desenvolvidos. Nesse sentido, 

destacamos que de acordo com essa teoria, um conceito é desenvolvido em várias situações 

(VERGNAUD, 1996). Entendemos que uma maior diversidade de contextos pode 
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representar uma maior quantidade de situações nas quais o educando pode construir o 

conhecimento da função afim. 

Observamos que a ocorrência dos três tipos de contextos da Matemática, ou seja, 

dos contextos da história da Matemática, dos de outros campos matemáticos e dos da 

função afim apresentam-se de forma bastante diferenciada quando comparados entre si em 

face do quadro geral encontrado.  

Os contextos da história da Matemática não são explorados em nenhuma das 

questões analisadas. Isso constitui um dado sobremaneira interessante, pois os livros usam 

esses contextos em outras situações, como na introdução e em notas ilustrativas que 

permeiam o capítulo, conforme observamos numa investigação prévia que fizemos sobre a 

função afim. 

Nesse caso nos remetemos a Brito (2007), que discute a importância da história da 

Matemática ser problematizada para que de fato contribua na aprendizagem dos conceitos 

matemáticos. Nesse sentido, confirmamos os resultados observados por Vianna (1998), 

cuja análise em livros didáticos mostra que o conteúdo histórico não se reflete na 

construção do conteúdo matemático.  

Isso nos leva a fazer uma conexão entre o que observamos na pesquisa e o que pode 

ocorrer na sala de aula quanto ao uso desses contextos, a partir da relevância do livro no 

processo de ensino. Isso nos remete à Lorenzato (2006), o qual afirma que muitos 

professores não usam esses contextos tanto por não o conhecerem como pela forma como o 

livro os apresenta. Em concordância com esse autor, percebemos que os livros 

investigados, no que se refere às questões propostas sobre função afim, ignoram a história 

da Matemática.  
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Em relação a outros campos matemáticos, encontramos 34 questões com tais 

contextos, o que representa 8% do total pesquisado. A Figura 2 corresponde a uma 

atividade proposta nesse tipo de contexto. 

 

 

Figura 2 – Exemplo de questão com contexto de outro campo matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Fonte: Longen Nova Didática (2004,p.94) 

 

Percebemos, então, que as atividades investigadas pouco exploram as relações entre 

a função afim e conceitos matemáticos de outros campos. A geometria aparece em algumas 

dessas conexões, mas de forma geral, as articulações intra-matemática, além do campo 

conceitual da função afim, são pouco evidentes.  

A integração entre a Matemática, por meio da função afim, e outras disciplinas 

ocorre de forma muito tímida nas questões que analisamos. Vimos que os contextos de 

outras áreas do conhecimento aparecem em poucas atividades, em apenas 45, o que 

representa 10% do total.  

Dessa forma, essas atividades pouco favorecem a compreensão do educando no que 

se refere às conexões entre os conceitos de diferentes áreas do conhecimento, como 

também as possibilidades na resolução de um problema sob vários olhares. O diálogo entre 
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as disciplinas é, portanto, pouco estimulado nas questões propostas sobre função afim. A 

interdisciplinaridade, nesse caso, não constitui aspecto relevante nas questões pesquisadas. 

A Figura 3 ilustra uma atividade com o contexto acima referido. 

Figura 3 - Exemplo de questão com contexto de outra área do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vasconcelos (2004, p. 43) 

 

Quanto aos contextos do cotidiano e das práticas sociais, nossa investigação 

constatou que é bem relevante o número de questões que exploram os mesmos. Foram 

encontradas 123 atividades ao longo de todos os livros investigados, o que corresponde a 

28% do universo pesquisado.  

Nesse caso, os livros, quanto à abordagem da função afim nas atividades propostas, 

estão em conformidade com as discussões em torno de um ensino que procura valorizar as 

experiências do dia-a-dia do educando. Destacamos que a construção do conceito de 
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função afim constitui um conceito chave na compreensão de problemas ditos do dia-a-dia, 

do cotidiano, e as questões analisadas priorizam esse aspecto. 

A Figura 4 apresenta uma atividade proposta por um dos livros pesquisados que 

explora esse tipo de contexto. 

Figura 4 - Exemplo de questão com contexto do cotidiano/práticas sociais 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vasconcelos (2004, p.36) 

 

Diante do que apresentamos dos nossos resultados, ressaltamos que os mesmos 

assumem outra perspectiva quando consideramos os livros individualmente. Foram 

revelados perfis diferenciados em ter si e também, algumas vezes, distantes da 

caracterização geral dos onze livros pesquisados. 

 

4.1.2 Perfil individual 

Na análise individual detectamos a ausência de três tipos de contextos nas questões 

propostas nos livros, o que por sua vez, mostra uma diferença quanto ao perfil geral, pois 

nesse apenas um tipo de contexto esteve ausente, como já destacado. 

Nesse caso, além do contexto histórico da Matemática, que se encontra ausente em 

todas as questões propostas dos livros investigados, observamos que os contextos de outras 

áreas do conhecimento e os contextos de outros campos matemáticos não foram 
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encontrados em alguns livros. Enfatizamos que esses três contextos correspondem, como 

mostra o Gráfico 1, aos de menores percentuais no quadro geral. 

Dessa forma, em razão das particularidades dos livros pesquisados destacamos o 

perfil de cada livro. 

 

 

Livro 1 (Longen Nova Didática) 

Investigamos 36 questões no livro de Longen Nova Didática. Constatamos que as 

mesmas priorizam os contextos da função afim, são 24 atividades com esses contextos. 

Nesse livro, então, encontramos uma predominância das relações intra-matemática com 

ênfase na função afim, semelhante ao perfil geral revelado conforme podemos ver no 

Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Distribuição percentual dos tipos de contextos explorados no Livro 1 (Longen 

Nova Didática) 
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Livro 2 (Bianchini) 

Dentre as 51 atividades investigadas nesse livro, a maior parte delas, 35, ocorre em 

contextos da função afim. A pequena quantidade de questões, 1, com contextos de outras 

áreas do conhecimento coloca esse livro, no que se refere ao conteúdo função afim, 

distante de uma abordagem interdisciplinar, conforme é mostrado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - percentual dos tipos de contextos explorados no Livro 2 (Bianchini) 
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Livro 3 (Dante) 

Esse livro responde por 109 das 440 atividades analisadas. Isso o coloca na 

condição daquele que propõe a maior quantidade de atividades sobre função afim dentre os 

livros investigados.  

Nesse sentido o livro de Dante apresenta um perfil bastante interessante quando 

comparado aos outros livros, pois apesar de não trabalhar os contextos históricos, constitui 

um livro que explora os demais quatro contextos de forma mais semelhante em termos 

numéricos, afastando-se do perfil geral. Também, juntamente com o livro 5 (Vasconcelos), 

é o que mais propõe atividades com contextos de outros campos matemáticos, são 16 

atividades, conforme podemos ver no Gráfico 4.  
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Gráfico 4 - Distribuição percentual dos tipos de contextos explorados no Livro 3 (Dante) 
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Livro 4 (Paiva) 

Nesse livro foram investigadas 30 atividades. Elas exploram uma quantidade 

relevante de contextos do cotidiano/práticas sociais, são 9 com esse tipo de contexto. 

Apesar disso explora os contextos da função afim na metade das atividades propostas, 

seguindo o perfil geral de supervalorização desses tipos de contextos conforme pode ser 

visto no Gráfico 5. 

Gráfico 5 - Distribuição percentual dos tipos de contextos explorados no Livro 4 (Paiva) 
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Livro 5 (Vasconcelos) 

Nesse livro foram analisadas 20 questões. Essas formam um grupo com 

características bem singulares e não segue o padrão geral constatado pela análise conjunta 

da totalidade de questões. Afora os contextos históricos, ausentes, os contextos da função 

afim são os que menos aparecem, diferentemente do perfil geral; trabalha apenas 3 

questões com esses contextos. É o único dos livros que tem essa característica. Por outro 

lado, dentre os cinco tipos de contextos pesquisados, os contextos do cotidiano/práticas 

sociais são os mais trabalhados nas atividades propostas para resolução. Observamos uma 

distribuição mais proporcional entre os quatro tipos de contextos, semelhante ao livro de 

Dante, conforme pode ser observado no Gráfico 6. 

Gráfico 6 - Distribuição percentual dos tipos de contextos explorados no Livro 5 

(Vasconcelos) 
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Livro 6 (Guelli) 

 

Destacamos que esse livro apresenta um número bastante reduzido de questões 

propostas para resolução, explorando o conteúdo de forma bastante sucinta. Foram 

analisadas 10 atividades e constatamos que 5 delas estão em contextos do 

cotidiano/práticas sociais, contudo, além da ausência dos contextos históricos, não explora 
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contextos de outras áreas do conhecimento, deixando de promover a construção de 

relações entre a função afim e conceitos relacionados a outras disciplinas escolares. No 

Gráfico 7 podemos observar a distribuição dos contextos nesse livro. 

Gráfico 7 - Distribuição percentual dos tipos de contextos explorados no Livro 6 (Guelli) 
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Livro 7 (Smole & Diniz) 

Na investigação de 32 questões propostas nesse livro encontramos 23 com 

contextos da função afim. Isso revela a importância dada que é dada nesse livro às relações 

intra-matemática na função afim, em detrimento das relações com outros campos da 

Matemática e com outras disciplinas. 

Apesar disso, constatamos que algumas atividades analisadas enfatizam os 

contextos do cotidiano/práticas sociais. O Gráfico 8 mostra os percentuais encontrados 

para os contextos pesquisados nesse livro.  
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Gráfico 8 - Distribuição percentual dos tipos de contextos no Livro 7 (Smole & Diniz) 
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Livro 8 (Barreto& Xavier) 
 

Nesse livro detectamos o mais alto percentual de atividades propostas em contextos 

da função afim. Foram analisadas 29 atividades e observamos 24 com esses contextos. Não 

apresenta atividades com contextos de outros campos matemáticos, nem com a história da 

Matemática, além de uma quantidade bastante reduzida de contextos de outras áreas do 

conhecimento. O Gráfico 9 mostra os percentuais para os contextos explorados no livro de 

Barreto & Xavier. 

 

Gráfico 9 - Distribuição percentual dos tipos de contextos no Livro 8 (Barreto & Xavier) 
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Livro 9 (Iezzi) 

Esse livro tem um perfil bem diferenciado quanto aos tipos de contextos das 

questões propostas sobre a função afim dentre os livros que investigamos. O mesmo não 

considera os contextos da história da Matemática, nem os de outros campos matemáticos. 

Contudo, dentre 72 atividades propostas para resolução 34 exploram contextos do 

cotidiano. Por sua vez, 35 exploram contextos da função afim e apenas 3 de outras áreas do 

conhecimento. Essa aproximação na quantidade de contextos do cotidiano e da função 

afim evidencia uma particularidade desse livro. No Gráfico 10 podemos observar a 

distribuição percentual dos tipos de contextos no livro de Iezzi.  

Gráfico 10 - Distribuição percentual dos tipos de contextos no Livro 9 (Iezzi) 
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Livro 10 (Goulart) 

Das 41 atividades investigadas nesse livro observamos que 31 delas possuem 

contextos da função afim. Essa preferência pelos contextos da função afim deixa pouco 

espaço para um trabalho que abranja uma diversidade de contextos, pois os contextos da 

história da Matemática encontram-se ausentes, além dos de outros campos matemáticos. 

Apesar disso, exploram bem os contextos das práticas sociais, e de maneira mais tímida os 
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contextos de outras áreas do conhecimento.  O Gráfico 11 evidencia os percentuais dos 

tipos de contextos no livro de Goulart. 

Gráfico 11 - Distribuição percentual dos tipos de contextos no Livro 10 (Goulart) 
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Livro 11 (Longen Base) 

Nesse livro, como no de Guelli, investigamos apenas 10 atividades para resolução 

sobre função afim. Observamos que a característica dessas questões é a predominância dos 

contextos do cotidiano/práticas sociais, diferentemente do perfil geral, como pode ser visto 

no Gráfico 12.  

Gráfico 12 - Distribuição percentual dos tipos de contextos no Livro 11 (Longen Base) 
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4.1.3 Considerações sobre os tipos de contextos 

Diante dos resultados encontrados refletimos sobre alguns pontos. O primeiro deles 

diz respeito aos livros 1 e 11. Comparando a caracterização desses livros, identificamos 

que os mesmos são de uma mesma autoria, Longen; contudo esses se apresentam bem 

diferenciados entre si quanto à exploração dos contextos da função afim e do 

cotidiano/práticas sociais.  

Tentando compreender essas diferenças nos perfis, observamos outra diferença 

nesses livros. Refere-se ao ano da 1ª edição. O Longen Base, livro 11, é do ano de 2003. Já 

o Longen Nova Didática, mais recente, é do ano de 2004. Contudo não conseguimos 

relacionar essas constatações com a forma como esses livros tratam a contextualização da 

função afim em razão da própria quantidade de atividades pesquisadas. Não sabemos se o 

afastamento entre os dois livros citados estende-se a outros conteúdos ou mesmo se 

abrange toda a coleção.   

Em relação ao contexto do cotidiano/práticas sociais, o livro 11 (Longen Base) 

explora 5 questões no universo de 10, o que corresponde a 50%; já o livro1 (Longen Nova 

Didática) trabalha 5 questões nesse contexto, o que representa apenas 14% do total de suas 

36 questões. Percebe-se, portanto, uma mudança de abordagem nas atividades propostas 

sobre a função afim. 

Em relação aos contextos da função afim, o livro 11 desenvolve 2 questões com 

esse contexto, o que representa 30% do total de 10. O livro 1, por sua vez, trabalha mais do 

dobro desse percentual, ou seja, 67%, que corresponde a 24 questões no universo de 36.  

Isso, por sua vez, evidencia que o livro 11 tem um perfil mais próximo das 

discussões atuais, no sentido da construção dos conteúdos matemáticos escolares 

valorizando as vivências dos educandos (BRASIL, 1999).  
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Outra consideração que destacamos refere-se a algumas características comuns 

entre alguns dos livros investigados. Nesse sentido, os livros 8 (Barreto & Xavier) e 10 

(Goulart) apresentam perfis bem semelhantes quanto a todos os contextos explorados. 

Já os livros 6 (Guelli) e 11 (Longen Base) apresentam alguns resultados 

semelhantes, embora em relação ao contexto de outras áreas do conhecimento sejam 

diferentes, pois esses contextos, como já destacamos, não são encontrados no livro 6. 

Destacamos ainda que 6 dos 11 livros investigados supervalorizam os contextos da 

função afim, desenvolvendo mais da metade das atividades propostas nesses contextos; 

desses, 5 excedem a 65% . São os livros 1,  Longen Nova Diodática; 2, Bianchini; 7,  

Smole & Diniz; 8, Barreto & Xavier; e 10, Goulart.  

Apesar de percebermos a importância de atividades que se proponham a aprofundar 

o conhecimento matemático no próprio campo em foco, questionamos que tais contextos 

sejam sobremaneira explorados em detrimento dos outros contextos na maioria dos livros 

pesquisados. Isso nos mostra uma grande distância entre o discurso atual quanto à forma da 

contextualização e o que é explicitado nos livros didáticos. 

Percebemos também, dentre os demais tipos de contextos, uma maior valorização 

de contextos do cotidiano e das práticas sociais. Observou-se, portanto, uma visão de que 

contextualizar significa o fazer com temas do cotidiano ou das práticas sociais. Visão essa 

discutida no Guia do PNLEM/2005.  

Os contextos do cotidiano e das práticas sociais foram observados como aqueles 

que se encontram mais proporcionalmente bem distribuídos, tanto em relação à totalidade 

de atividades analisadas, como na maioria dos livros considerando à abordagem individual. 

Dois livros, o 6, de Guelli e o 11, de Longen Base, apresentam a metade de suas atividades 

propostas sobre a função afim nesses contextos.  
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4.2 Papéis encontrados 

4.2.1 Perfil geral 

A investigação das atividades propostas sobre função afim nos onze livros revelou-

nos que um papel se sobressai entre os seis papéis pesquisados. Esse aparece em mais da 

metade das 440 questões propostas, conforme nos mostra o Gráfico 13. 

Gráfico 13 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados nos livros 

aprovados pelo PNLEM/2005 
 

 

 

Constatamos que em 238 atividades propostas os contextos desempenham o papel 

de explorar os conceitos e propriedades da função afim. Isso constitui um dado 

particularmente interessante em nossa pesquisa, pois consideramos que esse papel é 

explorado em todas as questões analisadas. Contudo, quando outro papel não aparece além 

dele apontamos esse como papel do contexto.  

Como o conteúdo estudado é a função afim, espera-se que o objetivo principal dos 

contextos seja favorecer a construção dos conceitos que formam o campo conceitual desse 

tipo de função. No entanto, contextos devidamente escolhidos e trabalhados podem 

contribuir para que outros papéis também possam ser explorados. 
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Nesse sentido, refletimos sobre a forma como os contextos nos quais são 

desenvolvidos o conceito da função afim são explorados. A partir dos pressupostos da 

Teoria da Aprendizagem Significativa (MOREIRA, 2004) podemos entender que tais 

contextos precisam ser significativos para aquele que está aprendendo. E entendemos que 

para os contextos se mostrarem significativos não é necessário que os mesmos se 

relacionem com situações reconhecidas como do cotidiano do educando. 

Como já destacamos, conforme Lorenzato (2006), a Matemática precisa também 

„nutrir-se‟ de suas próprias relações, mas percebemos que os contextos trabalhados têm 

favorecido sobremaneira essas intra-relações, isolando-a, inclusive de outros campos 

matemáticos. A grande quantidade de atividades aponta essa abordagem no perfil geral dos 

livros investigados. O fato do tipo de contexto predominante nos livros pesquisados ser o 

da função afim aponta para a possibilidade do papel que apenas explora conceitos e 

propriedades dessa função. A Figura 5 ilustra um contexto que tem como papel explorar 

conceitos e propriedades da função afim (P4). 

Figura 5 – Exemplo de questão com contexto que explora os conceitos e propriedades da 

função afim 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barreto & Xavier (2003, p. 142) 
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O segundo papel mais explorado pelos contextos é o de utilizar o conhecimento da 

função afim para resolver problemas (P2). Foram encontradas 145 questões, que 

corresponde a 33% do total, com esse papel. A Figura 6 mostra um contexto com o papel 

referido. 

Figura 6 – Exemplo de questão com contexto que utiliza o conhecimento da função afim na 

resolução de problemas 

 

 

 

 

 

Fonte: Paiva (2004, p. 131) 

 

Em relação às 67 questões restantes, as mesmas apresentam seus contextos 

desenvolvendo os outros quatro papéis. Apesar de todos eles serem encontrados, suas 

frequências são bastante reduzidas, como podemos confirmar no Gráfico 13. 

Encontramos 12 questões, que corresponde a 2% do total pesquisado, que têm seus 

contextos com o papel de empregar seus conhecimentos para auxiliar o aluno na 

compreensão dos conceitos e propriedades e da função afim (P3). A Figura 7 apresenta 

uma atividade cujo contexto apresenta esse papel. 
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Figura 7 - Exemplo de questão com contexto que emprega seus conhecimentos na 

compreensão da função afim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bianchini (2004, p. 99) 

 

 

Algumas questões trabalham concomitantemente os papéis utilizar o conhecimento 

da função afim na resolução do problema proposto e empregar os conhecimentos advindos 

do contexto para auxiliar o aluno na compreensão dos conceitos e propriedades desse tipo 

de função. Nesse sentido encontramos 25 questões, correspondente a 6% do total, com esse 

papel. A Figura 8 ilustra uma questão na qual observamos o contexto com os papéis 

referidos, os quais classificamos como P5, como discorremos no capítulo referente à 

metodologia.  
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Figura 8 - Exemplo de questão com contexto que utiliza o conhecimento da função afim na 

resolução de problemas e emprega seus conhecimentos na compreensão da função afim 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dante (2004, p. 103) 

 

Do total das 440 atividades investigadas, 11, que corresponde a 2%, têm seus 

contextos com o papel de ilustrar a interconexão da função afim (P1). A Figura 9 mostra 

uma questão que tem o contexto com esse papel. 

Figura 9 – Exemplo de questão com contexto que ilustra a interconexão da função afim 

 

 

 

 

Fonte: Longen Nova Didática (2004, p. 92) 

 

O papel observado em menor quantidade de questões foi aquele que busca 

contribuir com a formação crítica do cidadão. Foram encontradas apenas 9 questões cujos 

contextos exploram esse papel. A Figura 10 destaca um contexto com esse papel. 
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Figura 10 – Exemplo de questão com contexto que contribui para a formação crítica do 

educando 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Fonte: Dante (2004, p.78) 

 

 

4.2.2 Perfil individual 

Ressaltamos que o perfil de cada livro apresenta-se em sua maioria semelhante ao 

perfil geral quanto ao papel desempenhado pelo contexto. Apenas os livros de Dante, de 

Vasconcelos e de Guelli não têm a maior frequência de contextos com papel de explorar os 

conceitos e propriedades função afim. 

 

Livro 1 (Longen Nova Didática) 

Esse livro tem como característica os contextos que desempenham o papel de 

explorar as propriedades e conceitos da função afim. Contudo, os contextos que buscam o 

conceito da função afim para resolver problemas também são bem explorados. 

Destacamos que nenhum contexto presente nas 36 questões desse livro explora a formação 

da cidadania. É interessante lembrarmos que os contextos mais frequentes encontrados 

aqui são contextos que isolam a função afim dentro do seu próprio campo.  
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Como já destacamos os contextos do cotidiano/práticas sociais (T2), de outras áreas 

do conhecimento (T3) e de outros campos matemáticos (T4), pouco apareceram como 

contextos nas questões do livro 1. Isso nos leva a inferir que o papel explorar o conceito da 

função afim (P4) está diretamente relacionado ao contexto da função afim (T5), pois esse 

contexto é o mais presente nesse livro, da mesma forma que esse papel. O Gráfico 14 

mostra a distribuição percentual dos papéis dos contextos no livro de Longen Nova 

Didática. 

Gráfico 14 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 1 (Longen 

Nova Didática) 

 

 

 

 

Livro 2 (Bianchini) 

As atividades analisadas nesse livro destacam os contextos que desempenham o 

papel de explorar os conceitos e as propriedades da função afim. O perfil é semelhante ao 

perfil geral da totalidade de questões analisadas. 

Os contextos explorados nas atividades investigadas desse livro desempenham 

apenas quatro dos seis papéis investigados. O segundo papel mais explorado pelos 
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contextos na totalidade de atividades também é bem explorado nesse livro. Observamos 

25% das atividades com esse papel no contexto, como pode ser visto no Gráfico 15. 

 

 

Gráfico 15 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 2 

Bianchini) 

 

 

 

 

Livro 3 (Dante) 

Esse livro apresenta um perfil diferente dos outros dois livros anteriormente 

citados, e consequentemente do perfil geral. Seu destaque quanto ao papel atribuído ao 

contexto, está em buscar no conceito da função afim os conhecimentos necessários para 

resolver um problema. São 45% das atividades com esse papel. O papel mais frequente na 

investigação geral é o segundo mais observado nesse livro. Os demais 4 papéis aparecem 

muito pouco nos contextos das atividades propostas desse livro. 

O que observamos quanto aos tipos de contextos, com quantidades aproximadas 

nas questões analisadas, não se estende aos papéis, como podemos ver no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 3 (Dante) 

 
 

 

 

 

Livro 4 Paiva) 

 

As questões analisadas nesse livro estão conforme o perfil geral quanto aos papéis 

dos contextos. Não apresenta nenhuma característica nesse sentido que o afaste desse 

perfil. O Gráfico 17 mostra a distribuição percentual dos papéis dos contextos no livro de 

Paiva. 

Gráfico 17 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 4 Paiva) 
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Livro 5 (Vasconcelos) 

 

As questões investigadas nesse livro apresentam-se de forma bastante singular 

quanto aos papéis explorados, como também foi visto em relação ao tipo de contexto, 

afastando-se do perfil geral. Destacam os contextos que desenvolvem o conceito de função 

afim para resolver problemas. Tem um perfil que se assemelha ao livro 3, de Dante. 

Contudo, apresenta um número percentualmente muito mais elevado de questões com 

contextos que exploram o papel que o caracteriza, conforme Gráfico 18. 

Gráfico 18 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 5 

(Vasconcelos) 

 

 

 

Livro 6 (Guelli) 

 

A metade das atividades que investigamos nesse livro apresenta a função afim 

como conhecimento necessário para resolver problemas. Contudo, também apresenta um 

percentual alto destacando o papel de explorar os conceitos e propriedades da função afim 

e a ausência de três dos papéis pesquisados. O Gráfico 19 mostra a distribuição percentual 

dos papéis dos contextos no livro de Guelli. 
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Gráfico 19 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 6 (Guelli) 

 

 

 

 

Livro 7 (Smole & Diniz) 
 

Do total das questões investigadas nesse livro, a maior parte explora o papel que 

desenvolve o conceito da função afim de uma forma restrita ao próprio campo conceitual, 

como observado no padrão geral. Tem um perfil individual semelhante ao livro de Longen 

Nova Didática, como podemos perceber no Gráfico 20. 

Gráfico 20 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 7 (Smole 

& Diniz) 

 
 

 

 



 

 

86 

Livro 8 Barreto & Xavier) 

 

Embora desenvolva mais os contextos que exploram o conceito de função afim, 

semelhantemente ao perfil geral e ao perfil individual da maioria dos livros, as questões 

propostas no livro de Barreto & Xavier apresentam essa característica de uma forma muito 

mais pronunciada, pois verificamos 24 atividades com esse papel, dentre as 29 analisadas. 

Por sua vez, seus contextos também desempenham apenas 2 papéis dos 6 pesquisados. O 

Gráfico 21 mostra a distribuição percentual dos papéis dos contextos no livro de Barreto & 

Xavier. 

Gráfico 21 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 8 (Barreto 

& Xavier) 

 

 

 

 

Livro 9 Iezzi) 

 

As atividades investigadas nesse livro também se assemelham ao perfil geral, 

dando ênfase aos contextos que desempenham o papel de explorar o conceito da função 

afim. Não apresenta nenhuma característica que o diferencie do perfil geral. 
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Gráfico 22 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 9 (Iezzi) 

 

 

 

Livro 10 (Goulart) 

 

Livro com perfil bem próximo ao do livro 8, de Barreto & Xavier. Apesar disso os 

contextos explorados nas questões propostas nesse livro assumem três dos seis papéis 

investigados, enquanto que no livro de Barreto & Xavier são apenas dois os papéis 

observados. O destaque nos contextos das atividades analisadas está em desenvolver o 

conceito da função afim em situações restritas que não promovem relações desse conceito 

com outros conhecimentos. O Gráfico 23 mostra a distribuição percentual dos papéis dos 

contextos no livro de Goulart. 

Gráfico 23 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 10 

(Goulart) 
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Livro 11 (Longen Base) 

 

As atividades desse livro apresentam características bem particulares, diferente dos 

demais livros pesquisados. Os contextos assumem apenas 4 dos papéis investigados, contudo 

esses estão bem distribuídos, como pode ser visto no Gráfico 24. 

Gráfico 24 - Distribuição percentual dos papéis dos contextos explorados no Livro 11 

(Longen Base) 

 

 

 

 

 

4.2.3 Considerações sobre os papéis dos contextos 

Observados os percentuais dos papéis que são desempenhados pelos contextos nas 

questões propostas sobre a função afim, ressaltamos o perfil do livro 8, de Barreto & 

Xavier. Investigamos 29 atividades e encontramos 24 cujos contextos têm como papel 

explorar os conceitos e propriedades dessa função, o que corresponde a 83% do total. 

Conforme Catálogo do PNLEM/2005 (BRASIL, 2004), esse livro compõe um coleção de 

três volumes, nos quais a abordagem é predominantemente algébrica, com atividades de 

aplicação direta de fórmulas e procedimentos, o que constatamos ocorrer no estudo da 

função afim. As atividades que analisamos nos apontam para uma abordagem que reforça o 
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“mecanicismo”, neste caso, o uso do conceito desse tipo de função como um fim em si 

mesmo. 

Observamos ainda que os livros de Longen Nova Didática e livro de Longen Base 

apresentam diferenças quanto aos papéis dos contextos, da mesma forma que apresentaram 

diferenças quanto aos tipos de contextos. Antes de analisarmos essas diferenças é 

interessante lembramos mais uma vez que esses livros são de uma mesma autoria. 

O livro de Longen Nova Didática propõe para resolução 23 questões com papel de 

explorar conceitos e propriedades da função afim, o que em termos percentuais representa 

mais que o dobro das 3 questões propostas pelo livro de Longen Base em relação a esse 

mesmo papel, considerando o total de atividades propostas pelos respectivos livros.  

Ressaltamos ainda a pouca importância dada pelos livros pesquisados no trabalho 

com contextos que exploram a formação crítica do cidadão. Os números encontrados 

apontam para livros que parecem não ter ainda incorporado papel da educação matemática 

escolar na formação de cidadãos mais conscientes, que possam usar o conhecimento da 

função afim em discussões de temas atuais, em contextos mais amplos que o contexto 

escolar. Dos 11 livros pesquisados, 7 não apresentam nenhuma questão sobre a  função 

afim que explora esse papel. 

Ao considerar o papel da educação escolar na formação de cidadãos críticos, que 

saibam argumentar e defender suas próprias posições, os resultados encontrados em nossa 

pesquisa nos surpreendem. Estamos falando de livros atuais, de grande circulação e, 

portanto, com força suficiente para serem usados como instrumentos auxiliares na 

formação da cidadania. Nesse sentido, ao encontrarmos no total de 440 questões apenas 9 

com contextos que exploram esse papel, somos levados a perceber o caminho que ainda 

nos resta a trilhar para a melhoria dos nossos livros didáticos para o Ensino Médio.  
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Percebemos também que 8 livros dentre os pesquisados apresentam uma maior 

frequência dos seus contextos com o papel de explorar os conceitos e as propriedades da 

função afim. Cinco dentre esses livros, o de Longen Nova Didática, o de Bianchini, o de 

Smole & Diniz, o de Barreto & Xavier e o de Goulart apresentam percentuais acima de 

65% com esse papel.  

Três livros apenas, o de Dante, o de Vasconcelos e o de Guelli têm maior 

frequência de contextos com papel de utilizar o conhecimento da função afim para 

resolução de problemas. 

 

4.3 Relação tipo x papel do contexto 

Conseguimos estabelecer algumas relações entre o tipo de contexto e o papel 

desempenhado por esse contexto. Sobre isso, fazemos algumas considerações. 

Inicialmente ressaltamos a riqueza de papéis que podem ser explorados quando o 

contexto de outras áreas do conhecimento é usado na abordagem da função afim. Esse 

contexto, T3, está ligado aos seis papéis que mapeamos, conforme o Gráfico 25. 

Gráfico 25 - Distribuição percentual dos papéis explorados por tipo de contextos 

desenvolvidos pelos aprovados pelo PNLEM/2005 
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Podemos inferir sobre a importância de um trabalho interdisciplinar que favoreça 

amplas relações na construção, não apenas no campo conceitual da função afim, mas 

também de outros conteúdos matemáticos.  

Contudo, consideramos importante comentar que as questões 111 e 112 do livro de 

Goulart, conforme a Figura 11, exploram contextos de outras áreas do conhecimento (T3) e 

desenvolvem o papel de explorar conceitos e propriedades da função afim (P4).  

 

Figura 11 - Exemplo de questão com contexto de outra área do conhecimento que explora os 

conceitos e propriedades da função afim 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Goulart (2004, p. 83) 

 

Observamos que ambas as questões propostas, com contexto da Física, não 

exploram a conexão da Física com a Matemática de uma forma motivadora para o 

educando. Trata-se de abordagens nas quais a exploração aritmética prevalece e as devidas 

relações entre campos de conhecimentos específicos são desprezadas. São expostas 

fórmulas que podem não ser associadas pelo educando ao campo da Física. 

Ainda analisando as relações entre os tipos de contextos e os papéis, destacamos 

que os contextos do cotidiano/práticas sociais (T2), por sua vez, estão ligados a cinco 

papéis. Apenas o papel explorar os conceitos e as propriedades da função afim (P4) não 

aparece associado a esse contexto. Contudo, como já ressaltamos, é importante lembrar 
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que esse papel só é apontado apenas quando outro papel não se somar a ele. Portanto ele 

não deixa de ser explorado nos demais papéis. 

É no contexto do cotidiano/práticas sociais (T2), que também observamos maior 

quantidade de questões ligadas ao papel contribuir para a formação da consciência crítica 

do educando (P6). Das 9 questões que exploram esse papel, 8 estão em contextos do 

cotidiano/práticas sociais. Isto nos mostra como papéis diversos podem ser explorados 

quando utilizamos contextos dessa natureza. 

Os contextos de outros campos da Matemática (T4) também estão associados a 

cinco papéis: ilustrar a interconexão de função afim com o contexto (P1), utilizar o 

conhecimento de função afim na resolução de problemas do contexto destacado (P2), 

empregar os conhecimentos advindos do contexto para auxiliar o aluno na compreensão 

dos conceitos e propriedades da função afim (P3), explorar os conceitos e propriedades da 

função afim (P4) e papel que explora os papéis P2 e P3 ao mesmo tempo (P5).  

Ao comparar essa distribuição com à referente ao contexto da função afim (T5) 

observamos diferenças, apesar desses dois tipos de contextos serem da Matemática. Com o 

contexto da função afim são explorados apenas os papéis: utilizar o conhecimento de 

função afim na resolução de problemas do contexto destacado (P2), empregar os 

conhecimentos advindos do contexto para auxiliar o aluno na compreensão dos conceitos e 

propriedades da função afim (P3) e explorar os conceitos e propriedades da função afim 

(P4).  

No entanto, mais que a diferença nos papéis associados a esses dois tipos de 

contextos são os valores percentuais que nos chamam atenção.  

Das 11 questões que trabalham o papel ilustrar a interconexão de função afim com 

o contexto (P1), quatro estão com contexto de outros campos matemáticos (T4) e nenhuma 

com contexto da função afim (T5).  
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Dezesseis questões com contextos de outros campos matemáticos (T4) exploram o 

conhecimento de função afim na resolução de problemas (P2); enquanto as questões com 

contexto da função afim (T5) desenvolvem esse papel em apenas 2 questões.  

Constatamos ainda que empregar os conhecimentos advindos do contexto para 

auxiliar o aluno na compreensão dos conceitos da função afim (P3) aparece como papel em 

7 questões com contexto da função afim (T4) e em apenas em 1 questão com contexto de 

outros campos matemáticos (T5).  

Contudo, é em relação ao papel explorar os conceitos e propriedades da função 

afim (P4) que esses dois tipos de contextos mais se diferenciam. Duas questões que 

exploram esse papel estão em contextos de outros campos matemáticos (T4), enquanto 203 

estão em contexto da função afim (T5).  

Com base nos números explicitados, percebemos a limitação na exploração de 

determinados papéis quando do uso do contexto do próprio conteúdo ensinado.  

O livro 8 (Barreto & Xavier) é o mais representativo do grupo de livros 

pesquisados quanto a esse aspecto. Constatamos que das 29 questões que investigamos 24 

estão em contextos da própria função afim e todas essas estão associadas a um único papel, 

explorar os conceitos e propriedades da função afim.  

Finalmente, a ausência de papel que contribui para a formação da consciência 

crítica do educando (P6) em contextos de outros campos matemáticos (T4) e contextos da 

função afim (T5), nos leva a inferir sobre a dificuldade de explorar tal papel no âmbito 

apenas dos contextos da Matemática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa investigação procurou observar basicamente dois aspectos dos contextos 

explorados nos livros didáticos no ensino da função afim: o tipo de contexto que é usado 

nas atividades propostas para resolução e o papel desempenhado por esse. Destacamos a 

diferença no número de questões investigadas em cada livro, que variaram de 10, nos 

livros de Guelli e de Longen Base, a 109, no livro de Dante. 

Os contextos da Matemática são os mais presentes nas atividades investigadas. Isso 

foi revelado na análise do total de 440 questões propostas para resolução extraídas dos 11 

livros escolhidos. Os três contextos matemáticos, ou seja, os contextos da função afim, os 

contextos históricos e os contextos de outros campos matemáticos, aparecem no total de 

62% das atividades propostas. 

Na análise por livro verificamos que os três contextos referidos, juntos, variam de 

35% a 83%. Dentre os onze livros apenas três não apresentam mais da metade de suas 

questões propostas nesses contextos. Estamos nos referindo aos livros de Vasconcelos, 

com 35%, de Longen Base, com 40% e de Iezzi, com 49%. Mesmo assim são bastante 

altos os percentuais de contextos matemáticos nesses livros. 

Também constatamos que os contextos da Matemática são, em sua maioria, 

contextos do próprio conteúdo ensinado nas questões pesquisadas. Nesse sentido, 

observamos 54% de contextos da função afim, em detrimento de 8% de contextos de 

outros campos matemáticos e de ausência de contextos da história da Matemática no 

quadro geral das questões analisadas.  

Essa distribuição desigual dos contextos leva-nos a refletir sobre alguns pontos. Em 

primeiro lugar, o fato de não termos encontrado os contextos históricos da Matemática em 

nenhuma questão analisada nos aponta que os livros do PNLEM/2005 não têm considerado 
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devidamente a importância da história da Matemática na construção do conceito da função 

afim. 

A importância dos contextos de outros campos da Matemática pode ser 

compreendida ao nos ancorarmos no princípio de que não podemos isolar as partes do 

todo, ou seja, não podemos conceber o conceito da função afim deixando de considerar os 

vários campos do conhecimento matemático. Dessa forma, esses tipos de contextos 

precisam ser considerados no intuito de permitir a integração dos conceitos matemáticos 

além de um conteúdo, ou mesmo de um campo matemático.  

É interessante, portanto, que a construção do conceito de função afim possa ser 

estimulada numa perspectiva de relações dentro da Matemática que extrapole o seu próprio 

campo conceitual. A análise dos dados revelou, contudo, que isso acontece de forma pouca 

evidente não apenas na investigação geral, com 8% das atividades nesse contexto, mas 

também na análise individual da maioria dos livros. Os livros de Dante e de Vasconcelos, 

com respectivamente 15% e 20% desses contextos, são os que mais têm valorizado a 

construção dos conceitos matemáticos a partir dessa perspectiva. Três livros, o de Barreto 

& Xavier, o de Iezzi e o de Goulart não exploram esses contextos. 

Em relação aos contextos de outras áreas do conhecimento, também são pouco 

valorizados pelos autores nas atividades propostas sobre a função afim. Estão presentes em 

10% do total das questões investigadas. Na análise por obra constatamos a ausência deles 

em três livros pesquisados, nos livros de Guelli, de Smole & Diniz e de Barreto & Xavier. 

Contudo, encontramos dois livros nos quais esses contextos são bem explorados. Trata-se 

do livro de Dante, com 19%, e de Vasconcelos, com 30%. 

Diante do que destacamos refletimos até que ponto a ideia de interdisciplinaridade 

tem sido incorporada pelos livros didáticos que pesquisamos. Uma vez que o diálogo entre 
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a função afim e os conceitos dos campos conceituais de outras disciplinas é pouco 

explicitado e até ausente em alguns livros. 

Por sua vez, os contextos do cotidiano/práticas sociais são desenvolvidos em 28% 

das 440 questões propostas. Na análise por obra verificamos que os livros exploram esses 

contextos em percentuais que variam de 14% a 50%. Constituem os contextos que 

apresentam frequência mais proporcional considerando a quantidade de questões 

analisadas no quadro geral e também a análise individual dos livros. Isso mostra que a 

ideia de contextualizar ligada ao uso de exemplos do cotidiano e das práticas sociais é 

valorizada não apenas nos discursos, mas também nas questões propostas sobre função 

afim nos livros didáticos do PNLEM/2005.  

Em relação aos papéis, os resultados encontrados também são motivos de reflexão. 

A predominância dos contextos que exploram os conceitos e propriedades da função afim 

em 54% das questões, quando investigamos seis papéis para os contextos empregados, 

aponta para a importância que o contexto assume, uma vez que diferentes papéis podem 

ser desempenhados, além de contribuir com a construção dos conceitos do conteúdo 

ensinado. Nesse sentido, o resultado da pesquisa nos inquieta, pois confirma que 

prevaleceu um único tipo de contexto, limitando as possibilidades de papéis que podem ser 

explorados. O total de 54% atividades com um único papel desempenhado pelo contexto 

aponta para a relação existente entre o tipo de contexto e o papel que pode ser explorado 

por esse. O fato de ter prevalecido o contexto da função afim, favorece, assim, a 

predominância do papel explorar os conceitos e propriedades dessa função. 

Por sua vez, os contextos empregados nos livros investigados também favoreceram 

a utilização do conceito de função afim na resolução de problemas. Isso ocorreu em 33% 

das atividades analisadas. Essa constatação também se estende à investigação individual de 

cada livro. 



 

 

98 

Individualmente, os livros apresentaram muitas diferenças, e alguns se afastaram do 

perfil geral, semelhantemente ao que ocorreu quanto aos tipos de contextos. Por exemplo, 

o papel de ilustrar a interconexão da função afim com o contexto, que compreende 2% das 

atividades analisadas, não é desempenhado por nenhum contexto das atividades analisadas 

em cinco livros, o de Guelli, o de Barreto & Xavier, o de Iezzi, o de Goulart e o de Longen 

Base. Nesse caso, destacamos que esse papel é reconhecido como também presente no 

papel de utilizar a função afim para resolução de problemas do contexto, que é encontrado 

em todos os livros. 

O papel de empregar o conhecimento do contexto para a construção do 

conhecimento da função afim, por sua vez, encontrado em apenas 3% do total de 

atividades investigadas, não é observado em cinco livros, o de Bianchini, o de Guelli, o de 

Barreto & Xavier, o de Goulart e o de Longen Base. 

O papel que apontamos associando os papéis de utilizar o conhecimento da função 

afim na resolução de problemas e empregar os conhecimentos advindos do contexto para 

auxiliar o educando na compreensão da função afim, encontrado em 6% das questões 

propostas, não é desempenhado pelos contextos empregados em dois livros, o de Bianchini 

e o de Barreto & Xavier. 

Por fim, contribuir para a formação da cidadania é o papel que, observado em 2% 

das atividades propostas, não é desempenhado pelos contextos da maior quantidade de 

livros. Dos 11 livros pesquisados, 7 não exploram esse papel nas questões propostas sobre 

a função afim; são os livros de Longen Nova Didática, de Paiva, de Vasconcelos, de 

Guelli, de Smole & Diniz, de Barreto & Xavier e de Goulart. 

A partir de nossa análise, enfatizamos que os livros pesquisados, de maneira geral, 

ainda precisam incorporar melhor a ideia de contextualização, empregando uma maior 

diversidade de contextos de forma que papéis diversos também possam ser explorados no 
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sentido de construir o campo conceitual da função afim. Destacamos, assim, a relevância 

de diversos tipos de contextos, considerando que a construção de um conceito é um 

processo gradual que ocorre numa diversidade de situações (VERGNOUD, 1996). É 

importante também que esses contextos possibilitem a mobilização de vários registros de 

representação semiótica no sentido de favorecer a construção do conhecimento matemático 

(DUVAL, 2003).   

Entendemos que isso é particularmente importante levando-se em conta o próprio 

papel do livro no processo de construção dos conceitos matemáticos, uma vez que o 

mesmo reflete as escolhas metodológicas do professor (JUREMA, 1988).  

Em face dos resultados levantamos alguns questionamentos: por que contextos de 

outras áreas do conhecimento escolar, reconhecidamente contextos importantes, aparecem 

em valores numéricos tão inferiores em relação aos contextos da função afim? Essa 

constatação aplica-se a outros conteúdos matemáticos, além da função afim? Por que esse 

conteúdo, nas questões propostas, é abordado pelos livros, de maneira geral, em contextos 

tão restritos? Como podemos entender esse afastamento entre o que é observado nos livros 

e as discussões promovidas pelas pesquisas que têm sido desenvolvidas no sentido de 

discutir a contextualização do conhecimento matemático? 

Essas interrogações nos levam a perceber a necessidade de estudos que possam 

elucidar o comportamento dos 11 livros investigados na totalidade de questões propostas, 

quanto aos tipos de contextos explorados em suas abordagens e aos papéis desempenhados 

por esses contextos no ensino dos conteúdos matemáticos. Reconhecemos essa lacuna em 

nossa pesquisa, pois a mesma consistiu num recorte dessa totalidade, uma vez que 

investigamos um conteúdo específico do volume 1 de cada coleção, o que por sua vez pode 

não confirmar o mesmo perfil em todo o livro ou mesmo na coleção.    
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Finalmente, diante das limitações da pesquisa, percebe-se a necessidade de estudos 

mais abrangentes quanto ao tema investigado, e de outros correlatos, como as dificuldades 

que surgem na construção dos conceitos matemáticos pretendidos por conta dos contextos 

empregados, ou ainda a compreensão de professores do Ensino Médio, quanto à ideia de 

contextualização, a partir da abordagem que os livros de Matemática adotam quanto a essa 

perspectiva. 
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APÊNDICE - Quadros dos tipos e papéis dos contextos explorados nas atividades 

propostas sobre função afim nos livros do PNLEM/2005 

 

Livro 1- Longen Nova Didática 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

1 86 5 4 

2 86 5 4 

3 86 5 4 

4 86 5 4 

5 87 5 3 

6 87 5 4 

7 87 5 4 

8 87 2 2 

9 87 5 4 

1 89 5 4 

2 89 5 4 

5 90 5 4 

1 92 5 4 

2 92 4 2 

3 92 4 4 

4 92 5 4 

5 92 5 4 

6 92 5 4 

7 92 3 1 

1 92 5 4 

2 92 2 2 

3 92 5 4 

4 93 5 4 

5 93 5 4 

11 93 5 4 

12 93 5 4 

13 93 5 4 

14 93 5 4 

15 93 2 2 

16 94 3 2 

17 94 3 2 

18 94 5 4 

19 94 4 5 

20 94 3 2 

21 94 2 2 

22 94 2 2 
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Livro 2 – Bianchini 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

1 89 5 4 

2 89 4 2 

3 89 2 2 

4 89 5 4 

5 89 5 4 

6 89 5 4 

7 89 5 4 

8 90 5 4 

9 90 4 2 

10 90 4 2 

11 91 5 4 

12 91 5 4 

13 92 4 2 

14 92 5 4 

15 92 5 4 

16 92 5 4 

17 92 5 4 

18 92 2 2 

19 92 5 4 

20 92 2 2 

21 92 5 4 

22 93 5 4 

23 93 5 4 

24 93 5 4 

25 93 5 4 

26 93 5 4 

27 94 5 4 

28 94 5 4 

0 98 2 2 

31 99 5 4 

32 99 3 2 

33 99 2 2 

34 99 5 4 

35 99 5 4 

36 99 5 4 

37 99 5 4 

38 99 5 4 

39 99 5 4 

40 99 5 4 

41 99 5 4 

42 99 5 4 

46 100 5 4 

47 100 5 4 

48 100 2 1 

49 100 2 2 

50 100 2 2 

51 100 5 4 

52 100 5 4 

53 100 2 1 

54 101 2 2 

0 101 2 6 
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Livro 3- Dante 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

1 75 5 4 

2 75 5 4 

3 75 5 4 

4 75 2 2 

5 76 5 4 

6 76 5 4 

7 77 5 4 

8 77 5 4 

9 77 5 4 

10 77 5 4 

11 77 5 4 

12 77 2 2 

13 77 4 2 

14 77 2 2 

15 77 2 2 

16 77 2 2 

17 77 2 2 

18 77 2 2 

19 77 2 2 

20 78 2 2 

21 78 2 2 

22 78 3 2 

23 78 3 6 

24 78 2 2 

25 79 4 1 

26 79 4 1 

27 79 4 1 

28 80 3 2 

29 80 3 2 

30 80 3 2 

31 80 3 2 

32 80 3 3 

33 80 3 2 

34 81 5 4 

35 84 5 4 

36 84 5 4 

37 84 5 4 

38 84 5 4 

39 84 3 1 

40 84 2 1 

41 84 5 4 

42 84 5 4 

43 84 5 4 

44 84 3 2 

45 84 5 4 

46 84 5 4 

47 86 5 4 

48 86 5 4 
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Livro 3 - Dante 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

49 86 5 4 

50 89 5 4 

51 89 5 4 

52 92 5 4 

53 92 5 4 

54 92 5 4 

55 92 5 4 

56 92 5 4 

57 92 5 4 

58 92 5 4 

59 93 4 4 

60 93 5 4 

61 93 5 4 

62 96 5 4 

63 96 5 4 

64 96 5 4 

65 96 5 4 

66 96 5 4 

69 100 2 2 

73 100 5 4 

74 100 2 2 

75 100 2 2 

76 101 2 2 

77 101 2 2 

78 101 2 2 

79 102 3 5 

80 102 3 5 

81 102 3 5 

82 105 4 3 

83 105 4 3 

84 105 4 3 

85 105 4 3 

86 107 4 2 

87 107 3 2 

88 107 3 2 

89 107 4 2 

90 107 4 2 

91 107 2 5 

92 108 2 2 

93 108 4 5 

94 108 5 4 

95 108 2 2 

96 108 2 2 

97 108 2 2 

98 109 2 2 

99 110 4 2 

100 110 4 2 

101 110 2 2 

102 110 2 2 

103 110 2 2 

104 110 4 2 

105 110 2 2 

106 111 3 2 
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Livro 3 - Dante 
 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

107 111 3 2 

108 111 3 5 

109 111 2 2 

110 111 3 5 

111 111 2 2 

112 111 3 2 

113 111 2 2 

114 112 3 2 

 

 

Livro 4 - Paiva 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

1 121 5 4 

2 121 5 4 

3 122 5 4 

4 122 3 2 

5 122 4 3 

6 122 2 2 

7 123 5 4 

8 124 5 4 

9 124 2 5 

10 126 5 4 

11 126 5 4 

12 126 5 4 

13 126 2 2 

19 130 5 4 

20 131 2 2 

21 131 2 2 

22 131 4 2 

23 131 5 4 

24 131 2 2 

25 131 2 2 

26 132 5 4 

27 132 3 1 

28 132 2 5 

29 132 3 2 

30 133 5 4 

31 133 5 4 

32 133 5 4 

33 133 3 3 

34 134 2 2 

40 134 5 4 
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Livro 5 -Vasconcelos 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

1 33 4 3 

2 33 4 2 

3 36 2 2 

4 36 4 2 

5 36 2 5 

6 36 3 2 

7 36 4 2 

8 37 3 2 

9 37 5 4 

10 38 2 2 

11 38 2 2 

12 39 2 2 

13 39 5 4 

14 41 5 4 

15 41 2 1 

16 42 3 2 

17 42 2 2 

18 42 3 2 

19 43 3 2 

0 43 3 5 

 

 

Livro 6 - Guelli 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

9 36 5 4 

10 36 5 4 

11 36 2 5 

12 37 2 2 

13 37 2 2 

14 37 2 2 

3 39 2 2 

4 39 4 2 

15 41 5 4 

16 41 5 4 
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Livro 7- Smole & Diniz 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

1 111 5 4 

2 111 5 4 

3 111 5 4 

4 111 5 4 

5 111 5 4 

6 111 5 4 

7 111 5 4 

8 112 5 4 

9 112 5 4 

10 112 5 4 

11 112 5 4 

12 112 5 4 

13 112 2 2 

14 112 2 2 

15 112 2 2 

16 113 2 2 

17 113 5 4 

18 113 5 4 

19 113 5 5 

22 114 5 2 

23 114 5 2 

26 116 5 4 

27 116 5 4 

28 117 5 4 

29 121 4 3 

30 121 4 4 

31 121 5 4 

38 122 2 2 

39 122 2 2 

43 126 5 4 

1 126 4 1 

3 126 5 4 

 

Livro 8 - Barreto &Xavier 

Questão 

 

Página Tipo de contexto Papel do contexto 

1 83 5 4 

2 83 5 4 

3 83 5 4 

4 83 5 4 

5 83 5 4 

6 87 5 4 

7 87 5 4 

8 88 5 4 

9 88 5 4 

10 91 5 4 

11 91 5 4 

12 91 5 4 

22 99 5 4 

26 102 5 4 
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Livro 8 - Barreto &Xavier 

Questão 

 
Página Tipo de contexto Papel do contexto 

27 102 5 4 

35 102 5 4 

1 104 5 4 

2 104 5 4 

3 104 5 4 

4 104 5 4 

5 104 5 4 

6 105 5 4 

7 105 5 4 

8 105 5 4 

1 108 2 2 

2 108 2 2 

3 109 3 2 

5 109 2 2 

6 109 2 2 

 

Livro 9 - Iezzi 

  
Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

1 70 5 4 

2 70 5 4 

3 70 5 4 

4 70 5 4 

5 71 5 4 

6 71 2 2 

7 71 2 2 

10 71 5 4 

11 71 5 4 

12 72 5 4 

13 72 2 2 

14 72 2 2 

15 72 2 2 

16 72 2 5 

17 73 5 4 

20 73 2 2 

21 74 2 6 

23 75 2 2 

24 75 2 2 

25 75 2 2 

26 75 2 2 

27 75 2 2 

28 75 5 4 

29 76 5 4 

30 76 5 4 

31 76 5 4 

32 76 5 4 

33 78 5 4 

34 78 5 4 

35 78 5 4 

36 78 5 4 

37 78 5 4 
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Livro 9-Iezzi 
 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

38 80 5 4 

39 80 5 4 

40 80 5 4 

41 80 5 4 

45 83 2 2 

46 83 2 2 

47 83 2 6 

48 83 2 6 

52 84 2 2 

53 84 2 2 

63 88 5 4 

64 88 5 4 

65 88 5 4 

66 88 5 4 

67 88 5 4 

1 89 5 4 

2 89 2 2 

3 89 2 3 

4 89 5 4 

5 90 5 4 

6 90 5 4 

7 90 2 2 

8 90 2 6 

9 90 3 3 

10 91 2 2 

11 91 3 5 

12 91 2 5 

13 91 2 2 

14 91 2 2 

19 92 5 4 

21 92 5 4 

23 92 2 2 

25 93 3 2 

26 93 2 2 

28 93 2 2 

30 94 2 2 

31 94 5 4 

1 94 2 5 

3 94 2 5 

5 95 2 6 
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Livro 10 - Goulart 

  
Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

97 81 5 4 

98 81 5 4 

99 81 5 4 

100 81 5 4 

101 81 5 4 

102 81 5 4 

103 81 5 4 

104 81 5 4 

105 81 5 4 

107 81 5 4 

108 81 5 5 

109 81 5 4 

110 83 5 4 

111 83 3 4 

112 83 3 4 

113 83 5 4 

114 83 5 4 

115 83 5 4 

116 83 5 4 

117 83 5 4 

118 83 3 2 

119 83 5 4 

120 83 5 4 

121 84 3 5 

122 84 2 2 

123 84 2 2 

124 84 2 2 

125 84 2 5 

126 88 5 4 

127 89 5 4 

128 89 5 4 

129 89 5 4 

130 89 5 4 

133 89 2 2 

134 89 2 2 

137 90 5 4 

138 90 5 4 

148 94 5 4 

150 94 5 4 

161 95 5 4 

162 95 5 4 
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Livro 11- Longen Base 

Questão Página Tipo de contexto Papel do contexto 

1 167 5 4 

2 167 4 5 

3 167 2 2 

4 167 2 6 

5 167 5 4 

6 168 5 4 

7 168 2 2 

8 168 2 5 

9 168 3 5 

10 168 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


