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Resumo 

Os conteúdos sobre funções são ensinados na 1ª série do ensino médio e possivelmente é 

o primeiro contato que o estudante tem com esse conteúdo, ou seja, é algo novo a se 

aprender. Esse primeiro momento de aprendizagem sobre funções é indispensável para a 

compreensão dos conteúdos subsequentes. 

Diante disto, é de muita importância para o educador munir-se de ferramentas 

pedagógicas e de propostas de ensino que visem o aprendizado desse conteúdo e o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas. 

A nossa proposta é desenvolver competências em particular nos conteúdos de funções. 

Com base nestas ideais vamos construir uma mídia que subsidiará o ensino de função 

afim e, além disso, auxiliará o desenvolvimento de múltiplas habilidades. Esta mídia é 

um objeto educacional que permite compreensão do conceito de função afim e também 

para auxiliar no que diz respeito às práticas socioeducativas. 

A mídia apresentada envolve uma situação familiar, onde a mãe propõe pagar uma 

mesada a cada um dos seus dois filhos e isso gera insatisfação por parte dos garotos. Esta 

insatisfação é uma consequência do fato de ser necessário que eles ajudem nos afazeres 

domésticos. Além disso, o modelo de mesada proposto pela mãe causa desconfiança e 

dúvidas entre os irmãos que não compreendem o porquê um recebe mais do que o outro, 

aleatoriamente. Para solucionar este problema, eles visitam seu tio, pois ele é professor 

de matemática. O tio os ajuda mostrando-lhes que se trata de um caso de função afim. Os 

filhos logo se convencem, sabendo que agora podem controlar seus ganhos e organizar 

suas participações nas atividades do lar. 
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1. Introdução 

As mídias digitais são muito utilizadas como objetos educacionais e, além disso, as mídias 

proporcionam um momento de ensino-aprendizagem diferente do ensino tradicional. 

                                                
[  ]1 Bolsista 
[  ]2 Orientador 



Como afirma a professora Sônia de Almeida Pimenta no texto “Introdução aos recursos 

audiovisuais em educação”: 

“Além disto, o vídeo aproxima os estudantes entre si e do professor na medida 

em que traz problemáticas sobre as quais todos podem refletir e se expressar e 

problematizar. Deste modo, as aulas se tornam mais atrativas. Em razão disto, 

os professores têm usado constantemente vídeos em suas aulas.” (Almeida, p. 

234) 

A nossa proposta é apresentar uma situação vivida no cotidiano para mostrar a utilidade 

dos conteúdos de funções, especificamente funções afim, estudadas na 1ª série do ensino 

médio. Também temos como objetivos introduzir o conceito de função afim com um 

problema prático para motivar a investigação de situações que se comportam como 

função afim e suas variações, para desenvolver competências e habilidades conforme 

consta nos PCN. 

"Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões etc.)." 

"Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema.” 

(PCNEM, p.42) 

Para isto, propomos construir uma mídia com conteúdo representando uma situação onde 

é utilizado o conceito de função afim para solucionar um problema do cotidiano. Uma 

situação de ensino como esta exige além do conhecimento matemático sobre funções 

afim, um conhecimento de tecnologia da informação e recursos da prática didática. 

2. Situação problema 
 

No cotidiano, nos deparamos com diversas situações que envolvem conceitos 

matemáticos, mas não temos conhecimento desses assuntos formalmente. Logo, 

passamos despercebidos e não damos a atenção necessária para essas situações-problema. 

Na expectativa de tentar entende-los dentro de um olhar crítico da matemática, 

analisaremos a seguinte situação: A mídia apresenta uma situação familiar, onde a mãe 

propõe pagar uma mesada a cada um dos seus dois filhos e isso gera insatisfação por parte 

dos garotos. Esta insatisfação é uma consequência do fato de ser necessário que eles 

ajudem nos afazeres domésticos para que sua participação na mesada seja maior, além 

disso, o modelo de mesada proposto pela mãe causa desconfiança e dúvidas entre os 

irmãos que não compreendem o porquê de receberem um mais que o outro 

aleatoriamente. Para solucionar este problema, eles visitam seu tio, pois ele é professor 

de matemática. O tio os ajuda mostrando-lhes que se trata de um caso de função afim. Os 



filhos logo se satisfazem, sabendo que agora podem controlar seus ganhos e organizar 

suas participações nas atividades do lar. 

Diante do exposto, trataremos da seguinte situação que envolve o conceito de função, 

mais particularmente da função afim. 

Certo dia, Ana chega a sua casa e conta para Pedro e Beto, seus dois filhos, o motivo da 

sua alegria. Ela explica que ganhou um reajuste salarial e que poderá pagar uma mesada 

a cada um deles. Eles ficaram felizes ao receberem a notícia. Em seguida, Ana esclarece 

a situação explicando-os que a mesada não será dada sem que eles tenham contribuído 

com atividades que mantém a casa em boas condições. Ela propõe que o valor a ser pago 

para cada um deles será calculado de acordo com as contribuições semanais de cada um, 

e que o mais novo, que é o Pedro, receberá semanalmente uma quantia de R$15,00, mais 

R$0,50 por atividade realizada. E o mais velho, Beto, receberá semanalmente R$10,00, 

mais R$0,75 por atividade. 

As atividades que os filhos podem desenvolver para contemplar as exigências da mãe 

estão representadas na tabela.  Estas são necessidades básicas, ou seja, são facilmente 

executadas pelos filhos, além de promover a organização do ambiente em que vivem. 

TABELA DE ATIVIDADES 

Sala Quarto Banheiro Cozinha Área de 

serviço 

- organizar a 

estante 

- limpar os 

objetos 

espalhados 

pela sala 

- passar lustra 

móvel 

- varrer a sala 

-organizar a 

cama 

-organizar o 

guarda-roupa 

- varrer o 

quarto 

- organizar os 

calçados 

 

-secar o 

banheiro após 

o banho 

- organizar a 

tolha 

-colocar as 

roupas sujas no 

cesto 

- tirar o saco 

de lixo 

- lavar o prato 

após as 

refeições 

-encher as 

garrafas de 

água 

- varrer a 

cozinha 

- lavar as 

panelas  

 

- varrer a área  

- colocar as 

roupas na 

máquina de 

lavar 

- cuidar do 

cachorro 

- recolher o 

lixo  

Consideremos que não é necessário que os filhos realizem todas as tarefas num só dia, 

pois eles devem fazer outras tarefas que dizem respeito a sua vida. Assim, por dia só são 

consideradas no máximo quatro tarefas. 



Passado um mês, os irmãos compararam os valores que receberam em cada semana e 

perceberam que haviam recebido diferentes valores. A tabela abaixo mostra os 

respectivos valores que cada um deles recebeu nesse período.  

 

TABELA DE MESADAS RECEBIDAS DURANTE UM MÊS 

Semanas Pedro Beto 

1ª R$22,50 R$23,50 

2ª R$24,00 R$22,00 

3ª R$25,00 R$25,00 

4ª R$23,50 R$24,25 

Tais valores geraram dúvida e curiosidade, a respeito de quantos exercícios foram feitos 

e sobre a relação entre os dois modelos de mesadas determinadas pela mãe. Diante dessa 

situação, os irmãos juntaram-se para dialogar e tentar entender o porquê desses valores 

diferentes em cada semana. Para tanto, eles procuram o tio deles, chamado Léo, que é 

professor de matemática, para melhor esclarecer essa problemática. O Pedro está no 9º 

ano e ainda não tem conhecimentos básicos sobre funções. No entanto, Beto está no 1º 

ano do Ensino Médio e está começando a estudar o conceito de função. 

Ao ser abordado pelos sobrinhos, o tio é informado a respeito da situação que tanto os 

preocupa. Os garotos redigiram uma tabela para apresentar ao tio e explicaram a proposta 

feita por sua mãe, na qual ela pagará uma mesada aos dois por cada atividade do lar feita 

por eles. Diante da tabela, o tio já entende a situação e pensa numa forma de ensinar 

funções aos sobrinhos. 

O tio Léo, no intuito de ajudar os sobrinhos no esclarecimento do problema, explica que 

essa situação se comporta como uma função, ou seja, uma relação de dependência entre 

o número de atividades realizadas e o valor a ser recebido como mesada. 

Ele explica que para construir uma função é necessário ter dois conjuntos, um que é 

chamado domínio da função e o outro que se chama contra domínio. Além disso, é 

necessária uma regra que associe cada elemento do domínio com apenas um elemento do 

contra domínio. 

No caso dos filhos de Ana, o tio Leo, especifica que se trata de um tipo particular de 

função que é conhecida como função polinomial do 1º grau ou função afim. E, além disso, 

apresentou-lhes um roteiro para estudo de funções afim. Após estudarem o roteiro 

apresentado pelo professor, eles conseguiram entender os conceitos básicos sobre função 



afim, e consequentemente, puderam compreender o que tanto lhes atormentava a respeito 

do ganho da mesada do mês. 

A intervenção do tio fez com que eles compreenderam que cada modelo de mesada 

estabelecida pela mãe correspondia a uma função afim, sendo assim, analisaram cada 

função e se convenceram da proposta da mãe. 

Após a apresentação da mídia, na escola, fizemos uma avaliação referente a contribuição 

proporcionada pela mídia para o ensino de funções e abordamos as seguintes questões: 

1. Assistir este vídeo contribuiu para a aprendizagem sobre funções afim? 

2. O tema do vídeo foi abordado com clareza? 

3. A situação apresentada contribui para que áreas da sua vida? 

(   ) Economia.     (   ) Organização doméstica.     (   )  Ensino de funções. 
(   ) Investigação e compreensão sobre problemas matemáticos. 

4. Em relação a produção do vídeo, marque a alternativa que mais se enquadra 

com o resultado obtido: 

(   ) Ruim                       (   ) Bom                  (   )  Excelente 

5. Em que intensidade as mídias digitais contribuem para o ensino de matemática? 

(   ) Nenhuma              (   ) Pouca                (   ) Muita 

 

3. Considerações Finais 

A mídia foi apresentada na Escola Olivina Olívia para alunos da 1ª série do ensino 

médio. Após a apresentação, aplicamos um questionário onde os resultados mostram 

que todos os alunos declararam que a mídia contribuiu para a aprendizagem do 

conceito função. Desses alunos, 50% atribuíram à produção do vídeo como sendo boa 

e os outros 50% como sendo excelente. Após a apresentação da mídia didática para 

alunos da 1ª série do ensino médio, foi constatado, através de um questionário, que 

podemos utilizar esta estratégia como um auxílio para o ensino-aprendizagem de 

função afim. Concluímos que as mídias, além de contribuírem para a interação do 

estudante com as situações do cotidiano, também são um proveitoso auxílio para o 

ensino de funções. 
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