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Aplicando	Modelagem	Matemá6ca	
no	Ensino	de	Funções	

A	Importância	do	Ensino	de	Funções	

Mesmo	sem	perceber,	no	nosso	co6dano	as	
funções	 estão	 envolvidas	 em	 diversos	
contextos.		
Por	este	mo6vo,	as	funções	são	u6lizadas	em	
d i v e r s a s	 á r e a s	 d o	 c o nhe c imen t o	
desempenhando	 um	 papel	 fundamental,	
para	 permi6r	 a	 explicação	 e	 a	 certeza	 de	
alguns	fenômenos.		

As	 funções	 quadrá6cas,	 por	 exemplo,	 nos	 faróis	 de	 carro,	
antenas	parabólicas,	radares,	lançamentos	de	projéteis,	etc.		
É	 possível	 enxergar	 também	 o	 vasto	 campo	 de	 u6lização	 das	
funções	 quadrá6cas	 na	 Qsica,	 química,	 biologia,	 engenharia	 e	
outras	áreas.		
São	 realizados	 cálculos	 de	 áreas	 de	 regiões	 sob	 curvas,	
localização	 de	 pontos	 na	 esfera	 terrestre,	 pontos	 de	
nivelamento	 entre	 despesas	 e	 lucros	 e	 outras	 coisas	
importantes	no	contexto	social	da	população.	

Como	surgiu?	
Em	1673,	Leibniz	u6liza	a	palavra	“função”	em	seu	
manuscrito	 in6tulado	 “Methodus	 tangen6um	
inversa,	 seu	 de	 fonc6onibus”	 para	 se	 referir	 à	
quan6dade	variando	ponto	a	ponto	de	uma	curva.		
	
Em	1698,	Jean	Bernoulli	u6liza	a	palavra	“função”	
ao	se	referir	a	quan6dades	que	dependem	de	uma	
variável	e	propõe	a	primeira	definição	explícita	de	
uma	 função	 como	 expressão	 analí6ca,	 sem	
estabelecer,	no	entanto.	o	modo	de	construir	uma	
função	a	par6r	da	variável	independente.		
	

Leonhard	 Euler,	 no	 século	 XVIII	 -	 se	 certas	 quan6dades	
dependem	de	outras	quan6dades	de	maneira	que,	se	as	outras	
mudam,	 estas	 quan6dades	 também	 mudam,	 então	 temos	 o	
hábito	de	chamar	estas	quan6dades	de	funções	destas	úl6mas.		
Consequentemente,	 se	 x	 designa	 uma	 quan6dade	 variável,	
então	 todas	 as	 outras	 quan6dades	 que	 dependem	 de	 x,	 de	
qualquer	 maneira,	 ou	 que	 são	 determinadas	 por	 x,	 são	
chamadas	de	funções	de	x.	

“Sejam	 x	 e	 y	 duas	 variáveis	 representa6vas	 de	 conjuntos	 de	
números;	 diz-se	 que	 y	 é	 função	 de	 x	 e	 escreve-se	 y	 =	 f(x),	 se	
entre	as	duas	variáveis	existe	uma	correspondência	unívoca	no	
sen6do	x	→	y.	A	x	chama-se	variável	independente,	a	y	variável	
dependente.”	(Caraça,	1989,	p.	129).	
	

	 “Dados	 dois	 conjuntos	 não	 vazios	 A	 e	 B,	
uma	 relação	 (ou	 correspondência)	 que	
associa	 a	 cada	 elemento	 x	∈	 A	 um	 único	
elemento	 y	∈	 B	 recebe	o	 nome	de	 função	
de	A	em	B.”	(IEZZI	et	al,	2010,	p.	47).	
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Como	ensinar	funções	de	forma	a	proporcionar	
uma	aprendizagem	significa6va?	

▪ Por que Modelagem? 
	
	
a) Motivação; 
b) Facilitação da aprendizagem; 
c) Preparação para utilizar a matemática em diferentes áreas; 
d) Desenvolvimento geral de habilidades de investigação; 
e) Compreensão do papel sócio-cultural da matemática. 
			
	

▪ O que é Modelagem? 
	
	

- Uma perspectiva: ambiente de aprendizagem no qual os alunos 
são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática 
situações com referência na realidade (Barbosa, 2003). 
- Pontos-chave: problema e “realidade”. 

Modelagem:  
Tarefa: avaliar a possibilidade do lago do sobradinho 

alcançar sua capacidade mínima de operação 
			
	
Uma possível resolução: 	

Q = (quantidade atual) + (água que chega) – (água que sai) 	
Q = (4,7 bilhões m3) + (1000 m3/s) . (1 dia) . x – (1100 m3/s) . (1 dia) . x, 	

(onde Q é quantidade de água no Lago do Sobradinho e x é o 
	

número de dias a partir da data da reportagem) 
 	

Q = 4,7 . 109 + (103 . 86400 . x) – (1,1 . 103 . 86400 . x) 
Q = 4,7 . 109 + 86400000x – 9504000x 

Q = 4,7 . 109 + 8640000x 
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•  Problema: 
Qual é a relação custo-benefício da conversão do carro 

para o GNV? Quanto tempo o consumidor levaria 
para ter o retorno do investimento? 

•  Dados: 
Valor da conversão no momento -> R$  5000,00 
Considerando um carro que faz 10 km/l 
Valor da gasolina -> R$ 0,34 
Valor do km rodado com GNV -> R$ 0,23 

Economia por km rodado  R$ 0,34 – R$ 0,23 = R$ 0,11 

Economia (E) por x km rodados  E = 0,11x 

Retorno do investimento se completará quando E totalizar 
	
R$ 5000,00, logo: 
	

0,11x = 5000 	

x = 45.454 km 

Km	 Gasolina	Gás	 Economia	
Gasolina	0,34	 10000	 3400	 2300	 1100	
Gás	 0,23	 20000	 6800	 4600	 2200	

30000	 10200	 6900	 3300	
40000	 13600	 9200	 4400	
50000	 17000	11500	 5500	
60000	 20400	13800	 6600	
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