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RESUMO 

 

PEREIRA, Fabio Alberto de Oliveira. O uso das funções e uma boa prática desportiva. 2018. 

42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina de Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 

 

 
Esse trabalho tem como objetivo explorar o ensino da função do 1° grau através do 

conhecimento da condição física do corpo para sair do sedentarismo, promovendo, assim, uma 

aprendizagem mais significativa das idéias relaciondas a esse conteúdo. Observa-se como a 

sequência dos tópicos dentro do tema é sugerida em alguns documentos oficiais e por dois 

autores de livros do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), fazendo um estudo comparativo 

das respectivas propostas. Descreve-se uma atividade interdisciplinar realizada pelos alunos, 

em que estudam a relação de dependência entre as grandezas que compõem a fórmula de 

Karvonen e as respectivas construções gráficas. Ao final da mesma propõe-se a realização de 

alguns exercícios, com perguntas objetivas a respeito do assunto abordado a fim de registrar a 

aprendizagem dos alunos. Na sequência do trabalho, apresentam-se os dados coletados sobre a 

resolução dos mesmos e a discussão de resultados observando se a metodologia utilizada 

contribuiu para o crescimento da aprendizagem matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Função do 1° grau. Atividade interdisciplinar. Aprendizagem matemática. 
  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

PEREIRA, Fabio Alberto de Oliveira. O uso das funções para uma boa prática 

desportiva. 2018. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Docência 

da Educação Básica na Disciplina de Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 
 

 

 

This work aims to explore the teaching of the 1st degree function through knowledge of 

the physical capacity of the body to get out of sedentary life style, promoting a more 

significant learning of concepts related to this content. We analize the sequence of topics 

within the subject for some official documents, and we present a comparative study of 

two class books. Students will do an interdisciplinary activity working on a scheme that 

will show the relationship of dependence between the variables that make up the 

Karvonen formula and their respective graphic constructions. Some exercices were 

proposed, with objective questions about the subject adressed in order to see the students' 

improvement. To finish this work we discuss the collected data of the exercise results, 

observing if the methodology contributed to the growth of mathematical learning. 
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INTRODUÇÃO 

  Desde que foi pedido um tema para dar início ao projeto final que havia o 

interesse em desenvolver uma atividade que fosse interdisciplinar, pois se acreditava que 

dessa forma se teria um projeto engrandecedor. Assim, surgiu a ideia de relacionar a 

matemática com a educação física. O público alvo da atividade era constituído por um 

grupo de 27 alunos de uma turma do 9° ano de uma escola estadual da baixada fluminense, 

que não mostrava interesse nas aulas de matemática nem para realização de atividade 

física. Com esta proposta pretendia-se tirar os alunos da apatia que apresentavam em sala 

de aula e, ao mesmo tempo, fazer a construção efetiva do conhecimento matemático sobre 

o conceito de função do 1°grau (assunto a ser estudado no momento) dando um estímulo 

suficiente para que, também, pudessem sair do sedentarismo.  

             Trata-se de uma pesquisa documental descritiva e exploratória que recorre como 

estratégia de trabalho, a situações problema envolvendo o estudo da frequência cardíaca. 

Um dos parâmetros fisiológicos mais utilizados para avaliações e controle da atividade 

física é a frequência cardíaca (FC), entretanto no desenrolar de um mesmo exercício físico 

podem ter-se diversas frequências cardíacas distintas, e por isso é importante o 

conhecimento da frequência cardíaca máxima (FCmáx), uma vez que a maioria dos 

programas de treino utiliza uma porcentagem da mesma, como referência do esforço 

permitido. Essa FCmáx é individual (WILMORE,2005).    

             A partir da abordagem desse conteúdo, este trabalho propõe, de acordo com a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), desenvolver no estudante as competências de 

investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses.  

             Vamos dar continuidade apresentando no Capítulo 2 o Projeto da pesquisa. No 

Capítulo 3, vamos observar o roteiro de estudo das funções do 1º grau para o ensino 

fundamental apresentado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e pelo Currículo Mínimo da Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEERJ) e fazer um estudo comparativo das 

propostas presentes em dois livros didáticos de Matemática que fazem parte do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD). No Capítulo 4, descrevemos uma atividade que foi 

realizada em sala e a discussão de dados e a análise estatística sobre os resultados de cada 

uma das questões realizadas pela turma e encerramos este trabalho no Capítulo 5, com as 
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Considerações finais falando sobre a conclusão e a importância da realização deste 

produto final. 
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PROJETO 

     Para construção deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica de cariz 

documental, com abordagem quantitativa, com objetivos descritivos e exploratórios, 

tomando-se essa experiência como base para o aprendizado dos alunos no estudo de 

funções do 1° grau. Esta pesquisa foi realizada em duas etapas, durante o 3° bimestre de 

2018, com 27 alunos de uma turma de 9° ano do Ensino Fundamental de uma escola 

estadual, situado no município de São João de Meriti/RJ.   

    Com a nossa ação pretende-se estimular os alunos para que tenham conhecimento 

da capacidade física do seu corpo ao sair do sedentarismo. A atividade aeróbica exige 

concentração, movimento, atenção, agilidade de pensamento, entre outras habilidades, 

para operar conceitos e resolver problemas de todos os tipos.  Estas habilidades são 

também da esfera particular da Matemática. O aluno conhece o mundo a partir do 

momento que acredita fazer parte dele e por apoderar-se da realidade pela ação. Assim, 

Toda atividade, todo ato de comunicação, toda relação humana implica um 

aprendizado”[...] “quando valorizamos o outro de acordo com o leque variado 

de seus saberes, permitimos que se identifique de um modo novo e positivo, 

contribuímos para mobilizá-lo [...] (LÉVY, 1998, p. 29).  

 

2.1Objetivos Gerais 

 

               Esta pesquisa tem como principal objetivo, mostrar aos alunos que através do 

estudo das frequências cardíacas podemos desenvolver o aprendizado sobre conceitos 

relativos a funções. Procurou-se que os alunos pudessem fazer uma ligação entre a 

existência de um fenômeno real e a sua transformação numa fórmula, observando a 

relação de dependência entre as grandezas variáveis, presenciando o processo de coleta 

de resultados sendo retratado corretamente e dando continuidade ao aperfeiçoamento da 

linguagem matemática. 

               Para Gardner (2000), as inteligências do tipo linguística e lógico-matemática 

são as mais valorizadas no ambiente escolar e cabe a nós, professores e escola, 

proporcionar oportunidades para que os alunos desenvolvam o máximo de suas 

capacidades diante do desafio de encontrar as soluções, caso existam, das situações 

problema que retratam momentos do nosso cotidiano. 

              Com os estudos de Gardner podemos perceber que existem oito tipos de 

inteligências valorizadas no ambiente escolar (linguística, lógico-matemática, musical, 
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espacial, corporal-cinestésica, interpessoal, intrapessoal, naturalista) e com a atividade 

interdisciplinar inserida neste trabalho teremos condições de elogiar e estimular a 

capacidade do aluno para ultrapassar os obstáculos que surgem durante a aprendizagem. 

Diante de situações problema podemos incentivá-los ajustando seus conhecimentos 

matemáticos e construindo uma forma de investigação e interpretação. 

 

2.2Objetivos Específicos 

 

              Esta atividade vai permitir apresentar uma base teórica do conceito de função 

utilizando uma situação problema como estratégia de aprendizagem, promovendo 

discussões, estabelecendo procedimentos de resolução das atividades e estimulando a 

participação direta dos alunos. Segundo Biembengut (2009, p. 18), “cada sensação ou 

percepção, que se tem do meio, faz gerar na mente imaginação e idéias, que a partir da 

compreensão e do entendimento, podem transformar-se em significado, modelo, portanto, 

conhecimento.” 

 

 2.3 Justificativa 

 

               O estudo de funções apresenta extrema relevância na Matemática, pois é muito 

natural expresar fenômenos físicos, biológicos, químicos e sociais, entre outros, por meio 

delas. A ideia de função está presente quando relacionamos duas variáveis, com a 

característica de, para cada um dos valores de uma delas corresponder um, e apenas um, 

valor da outra variável. Por outro lado, observamos que para dar início à prática de 

exercícios aeróbicos seria importante que tivéssemos conhecimento da intensidade da 

frequência cardíaca adequada para realizar a atividade física em questão já que o valor 

desta frequência depende, de forma única, da idade de quem pratica essa mesma 

atividade. Cabe ressaltar que a Matemática é, por vezes, vista com uma“vilã” que gera 

problemas de compreensão entre os alunos, sendo importante investigar a causa deste 

problema e procurar estratégias que visem a sua resolução. Por conta disso, resolvemos 

apresentar uma atividade interdisciplinar que possua um referencial mais atrativo para o 

aluno. Segundo Piaget (1974, p. 11), “o sujeito procura adaptar a sua estrutura cognitiva 

à realidade que o cerca.” 
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3 O ESTUDO DE FUNÇÕES NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

              Neste capítulo começamos por apresentar as orientações e recomendações que 

os textos oficiais, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e Currículo Mínimo de Matemática pela Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, sugerem para o estudo de funções, seguindo-se uma análise 

comparativa de propostas de ensino do conceito de função presentes em dois livros 

didáticos do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD).   

 

3.1Orientações sobre o ensino de funções nos documentos oficiais 

 

              Segundo a BNCC, o jovem nos anos finais do ensino fundamental precisa trazer 

consigo toda a bagagem de conhecimento matemático para que tenha condições de 

desenvolver relações de ordem, equivalência, proporcionalidade, variação e 

interdependência. 

              Destaca-se ainda a importância de continuar aprimorando sua linguagem 

matemática para que ele possa fazer conexões entre objetos de estudo matemáticos e o 

seu cotidiano. Valoriza-se também a presença dos recursos didáticos e materiais que 

fomentem o desenvolvimento da aprendizagem, recomendando-se, sempre que possível, 

uma proximidade com o estudo da história da matemática com objetivo de atrair a atenção 

e o interesse do aluno. 

 
[...] a aprendizagem Matemática no ensino no Ensino Fundamental – Anos 

Finais também está intrinsecamente relacionada à apreensão de significados 

dos objetos matemáticos. Esses significados resultam das conexões que os 

alunos estabelecem entre objetos e seu cotidiano, entre eles e os diferentes 

temas matemáticos e, por fim, entre eles e os demais componentes curriculares. 

Nessa fase, precisa ser destacada a importância da comunicação em linguagem 

matemática com o uso da linguagem simbólica, da representação e da 

argumentação. (BRASIL, 2018, p. 298).
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              Considera-se também que o aluno, num contexto significativo, perceba o 

conhecimento matemático relacionado com outras áreas do saber para que diminua a 

distância entre essas áreas e que o aluno seja capaz de resolver e recriar situações 

problema.  

              Da parte correspondente ao estudo de Matemática apresentado na BNCC para os 

anos finais do Ensino Fundamental, 9° ano, destaca-se na unidade temática ALGEBRA, 

como OBJETIVO DO CONHECIMENTO: “Funções: representações numérica, 

algébrica e gráfica.” (BRASIL, 2018, p. 316) 

              As competências específicas de Matemática a serem desenvolvidas englobam a 

habilidade (EF09MA06)  

                                 “Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas 

variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse 

conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas 

variáveis.” (BRASIL, 2018, p. 317) 

             Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática visam respeitar as 

diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e admitem a necessidade de 

construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões 

brasileiras. Assim, criam condições para que os jovens tenham acesso a um conjunto de 

conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos de grande valor para o pleno 

exercício da cidadania. 

             A seguir apresentam-se os objetivos do Ensino Fundamental presentes nos PCN: 

 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, 

atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o 

outro e exigindo para si o mesmo respeito;  

 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de 

tomar decisões coletivas;  

 Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de 

identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país;  conhecer 

e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra 

qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de 

crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais; • 
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 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente;  

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 

confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de 

inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca 

de conhecimento e no exercício da cidadania;  

 Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com 

responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva;  

 Utilizar as diferentes linguagens verbal, musical, matemática, gráfica, plástica 

e corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, 

interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 

privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;  saber 

utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos;  

 Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação; (BRASIL,1998, p. 8) 

 

 

               Em fevereiro de 2012, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

apresentou uma proposta de Currículo Mínimo de Matemática, que foi encaminhada a 

todas as escolas da Rede Estadual de Ensino com o objetivo de ser executada durante esse 

ano letivo. A proposta citada foi construída com a participação dos professores da Rede 

EE que enviaram diversas sugestões, via e-mail e também através de discussões 

presenciais. Durante a aplicação dessa proposta curricular no ano de 2011, diversas 

questões foram levantadas pelos professores da Rede Estadual do Rio de Janeiro, que 

envolviam a distribuição e adequação de conteúdos aos respectivos anos escolares, além 

daquelas ligadas aos diferentes contextos educacionais que faziam parte da Rede. O 

ensino de Matemática nas escolas da Rede Estadual foi distribuído em quatro campos de 

conhecimento, a saber: Campo numérico-aritmético, Campo algébrico-simbólico, Campo 

geométrico e Campo da informação.  
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               O estudo das funções foi incluído no Campo Algébrico Simbólico e as 

habilidades e competências a desenvolver podem ser observadas no quadro seguinte: 

Quadro 1 – Habilidades e Competências 

MATEMÁTICA 9° ANO / ENSINO FUNDAMNETAL 

3° BIMESTRE  

CAMPO ALGÉBRICO SIMBÓLICO FUNÇÕES 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS - Compreender intuitivamente o conceito 

de função como relação entre duas 

grandezas.  

- Representar pares ordenados no plano 

cartesiano. 

 - Representar graficamente uma função 

no plano cartesiano, utilizando tabelas de 

pares ordenados. 

 - Resolver situações-problema que 

envolva o conceito de função. 

Fonte: http://www.professores.im-uff.mat.br. 

 

 

 

3.2Análise comparativa de propostas de ensino do conceito de função  

              Nesta seção serão apresentadas as propostas de abordagem do conteúdo funções 

do 1° grau presentes em dois livros didáticos que constam do PNLD para o ensino médio, 

Matemática de Kátia S. Smole e Maria Ignez Diniz e Matemática de Manoel Paiva. 

Após verificar se as mesmas possibilitam uma boa compreensão do assunto será feita a 

apresentação de uma proposta de abordagem desse conteúdo envolvendo uma atividade 

interdisciplinar. 

              Kátia Smole e Maria Ignez iniciam o estudo fazendo uma revisão sobre a 

representação de pontos pelas suas coordenadas no plano cartesiano. Seguidamente 

introduzem um exemplo que relaciona a participação do carro a álcool no mercado 

brasileiro, usando desde logo o termo “função” e começam uma pré-formalização desse 
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conceito. Seguem-se cinco exemplos de situações problema do cotidiano que são 

modeladas por funções. No primeiro exemplo, foi feita uma relação entre a altura de uma 

criança com a sua idade, apresentando um gráfico com as grandezas altura e idade, 

observando o que se espera do desenvolvimento normal dessa criança. No segundo 

exemplo, foi colocado um suco concentrado para dissolver em uma determinada  

quantidade de água reconstituindo uma nova quantidade para o suco pronto, 

estabelecendo assim uma relação entre a quantidade de suco concentrado e a do suco 

pronto na forma de tabela e logo em seguida, apresentando as grandezas encontradas na 

construção de pontos no plano cartesiano. No terceiro exemplo, foi relacionada a área de 

um quadrado com a medida do seu lado, fazendo o registro das grandezas numa tabela e 

realizando a construção dos pares no plano cartesiano. No quarto exemplo, foi 

apresentada uma fórmula para encontrar a numeração de sapatos em função do 

comprimento do pé da pessoa, formando uma tabela com as grandezas e construindo 

pontos no plano cartesiano. No quinto exemplo, foi dito que alguns padrões geométricos 

podem estar relacionados com funções, considerando o número de construções de 

triângulos equiláteros dentro de um triângulo equilátero em cada etapa do processo 

formando uma tabela e apresentando uma fórmula que vai relacionar o número de etapas 

com o número de triângulos e logo em seguida realizando a representação dos pontos no 

plano cartesiano. Entretanto é afirmado que nem sempre uma relação entre duas 

grandezas é uma função e apresentado um contra-exemplo: dado um número inteiro 

positivo, ele resulta de elevar ao quadrado de um outro número. Esse número será único? 

Não! Para justificar a resposta anterior é apresentada uma tabela. 

 

               Deste modo, com os exemplos apresentados percebe-se a definição de função 

(Figura 1): 

 

Figura 1 – Definição de função 
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Fonte: SMOLE, K. ; DINIZ, M. , Matemática Esino Médio,  Vol. 1. 3ed., Editora Saraiva. 

 

 

              No tópico seguinte, para falar sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem 

as autoras apresentam as respectivas definições com base em exemplos apresentados 

anteriormente no capítulo, como se pode ver a seguir, (Figura 2): 

 

                              Figura 2 – Domínio, contradomínio e conjunto imagem 

 

Fonte: SMOLE, K. ; DINIZ, M. , Matemática Esino Médio,  Vol. 1. 3ed., Editora Saraiva. 

              Logo em seguida para consolidar os conceitos são apresentados alguns 

exercícios resolvidos e são propostos mais problemas e exercícios para fixação.  

              No próximo tópico, é apresentado o estudo das funções através de gráficos 

cartesianos. Começando por citar um exemplo que trabalha uma relação entre o 

rendimento médio mensal de pessoas numa determinada faixa etária durante um intervalo 
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de tempo, em seguida é feita a descrição do processo para representar graficamente uma 

função recorrendo a dois exemplos que relacionam conjuntos finitos e infinitos, 

complementando o assunto com uma sequência de exercícios resolvidos e problemas e 

exercícios propostos. 

              O conteúdo sobre função do 1° grau em um outro capítulo conjuntamente com o 

estudo sobre raízes, estudo do sinal, desigualdade e inequações. 

              A abordagem de Manoel Paiva no capítulo de funções é introduzida por um 

exemplo no plano cartesiano em que se fala da localização de um automóvel numa 

rodovia. Logo em seguida o autor faz uma rápida explanação sobre distância entre dois 

pontos com apresentação de exemplos, questões resolvidas e questões propostas.  

              Manoel Paiva fala sobre uma primeira definição (Figura 3) diante de um simples 

exemplo em que trabalha a correspondência ou a relação de dependência entre as 

grandezas. 

 

Figura 3 – Lei da associação 

 

     Fonte: Matemática, Manoel Paiva, volume 1 editora moderna. 

 

              No terceiro tópico do conteúdo de funções, o autor inicia a formalização do 

conceito apresentando um exemplo sobre possibilidades de escolhas de camisas e logo 

em seguida mostra a definição de produto cartesiano e suas formas de representação, 

através do diagramas de flechas e do gráfico cartesiano seguidos de duas questões 

resolvidas. Apresenta também a relação entre conjuntos trabalhando com diagrama de 

flechas e define domínio, imagem e contradomínio de uma relação. 
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              A definição de função é dada como se vê na Figura 4: 

 

Figura 4 – Definição de função 

 

   Fonte: Matemática, Manoel Paiva, volume 1 editora moderna. 

 

              O autor prossegue o assunto definindo domínio, imagem e contradomínio de uma 

função seguidos de exemplos, questões resolvidas e questões propostas. Neste capítulo 

ele não faz referência à função do 1°grau ou afim e nem da sua representação gráfica. 

               Diante da proposta apresentada por estes dois autores, podemos perceber que 

Smole separa um tópico para abordar o conteúdo de Relações entre grandezas, explicando 

sobre par ordenado, representações gráficas, com apresentação de exemplo e exercícios 

antes de trabalhar o conceito de função. Em contrapartida, Manoel Paiva pressupõe o 

conhecimento do leitor sobre o assunto e faz uma abordagem breve enunciando logo em 

seguida a definição de função. 

               No próximo capítulo será apresentada uma atividade, por nós elaborada, 

introdutória do conceito de função afim. 
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4 UMA ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR 

              A primeira etapa desta parte da pesquisa consistiu em uma aula expositiva para 

26 alunos e a segunda etapa foi uma aula avaliativa para 19 alunos cerca de duas semanas 

depois, sendo que para o início desta atividade ressaltamos a necessidade dos alunos 

terem um conhecimento prévio sobre Plano cartesiano e Representação da reta. Nessa 

primeira etapa foi entregue, a cada um dos alunos presentes, uma folha resumo (Anexo 

A) em que se contextualiza a situação referente às frequências cardíacas, se fornecem 

algumas fórmulas de cálculo dessas mesmas frequências e se propõe a realização de 

alguns exercícios de aplicação das fórmulas dadas e foi, também, explicada a importância 

de ter um corpo saudável. Em um dado momento a aula foi interrompida por um dos 

alunos perguntando se realmente o conteúdo era de matemática, entre risos, foi 

respondido que sim e dito que todos iriam perceber como iria aparecer a matemática. 

              Dando continuidade à aula, foi salientado que uma das principais avaliações 

feitas para dar início a uma prática esportiva ou simplesmente sair do sedentarismo, era o 

teste da frequência cardíaca. Observou-se que a turma ainda manifestava algum espanto, 

pois os alunos ainda não tinham percebido o rumo da aula. 

              Foi explicado que cada um precisa conhecer quais os limites do seu corpo e 

foram referidos os altos índices de mortes ligadas ao coração. A ligação com a 

Matemática decorre do fato que para a realização de testes faríamos uso de fórmulas 

matemáticas, sendo necessário um cronômetro para registrar os batimentos cardíacos. 

Logo em seguida falou-se um pouco sobre Karvonen e Tanaka que foram cientistas 

pioneiros que contribuíram no estudo da fisiologia humana com trabalhos sobre as 

frequências cardíacas, onde apontam a capacidade para um indivíduo realizar exercícios 

aeróbicos. Tanaka apresentou a fórmula da frequência cardíaca máxima sendo igual a 208 

x 0,7 menos a idade do indivíduo sendo mais recomendada para sujeitos saudáveis 

baseando-se em estudos laboratoriais controlados e percebe que a fórmula tem 

aplicabilidade independente do gênero e nível de condicionamento físico, enquanto que 

a fórmula da frequência cardíaca máxima igual a 220 menos a idade do indivíduo descrita 

por Karvonen se popularizou no meio profissional, acadêmico e não acadêmico pela sua 

praticidade dos cálculos e incluídos na maioria dos exames para certificação de cursos de 

fisiologia e de treinamento de esporte. Depois desta explicação, foi feita a leitura da folha 

resumo com os alunos, para que eles pudessem ter um maior entendimento sobre o 

assunto.  
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              Seguidamente, a turma foi separada em duplas e foi pedido que cada aluno 

realizasse a contagem dos batimentos cardíacos do seu colega de dupla. 

              Antes de iniciar a contagem dos batimentos cardíacos, foi explicado que para 

realizar essa contagem de forma correta poderíamos recorrer a dois lugares no nosso 

corpo: na região do pulso dois dedos acima do punho ou na região do pescoço próximo a 

garganta, como ilustrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Contagem dos batimentos cardíacos (pulso/pescoço) 

              

Fonte: O autor, 2018. 

 

 

     Foram selecionadas 6 duplas para expor os resultados das suas medições no 

quadro (Quadro 2), para que todos pudesem ter acesso aos mesmos dados. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Registro dos batimentos das duplas 
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1° Dupla 2° Dupla 3° Dupla 4° Dupla 5° Dupla 6° Dupla 

Patrick e 
Wilson 

Paloma e 
Maurício 

Ruan e 
Patrick 

Wendell e 
Juliana 

Alisson e 
Sarah 

Sthella e 
Roseane 

FC Repouso 
= 52 bpm 

FC Repouso 
= 58 bpm      

FC Repouso 
= 63 bpm 

FC Repouso 
= 99 bpm 

FC Repouso 
= 97 bpm 

FC Repouso 
= 67 bpm 

FC Máxima 
= 206 bpm 

FC Máxima 
= 206 bpm 

FC Máxima 
= 205 bpm 

FC Máxima 
= 204 bpm 

FC Máxima 
= 205 bpm 

FC Máxima 
= 206 bpm 

Fonte: O autor, 2018. 

 

 

               Os resultados registrados (Quadro 2) são cálculos que foram feitos em sala com 

os alunos para encontrar a frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de repouso, 

frequência cardíaca de reserva e finalmente a frequência cardíaca alvo ou zona alvo de 

treinamento. 

               Na segunda etapa da pesquisa, foi realizado o questionário de atividades 

indicado nas figuras 6 e 7. 

               O questionário é constituído por quatro questões, algumas delas com mais de 

um item. Na primeira questão temos por objetivo mostrar ao aluno a relação de 

dependência entre as grandezas variáveis da frequência cardíaca máxima de um indivíduo 

e sua idade com a substituição adequada na aplicação da fórmula, além de trabalhar a 

construção gráfica da função do 1° grau. Na segunda questão, temos por objetivo chamar 

a atenção do aluno para que ele perceba a variação entre as grandezas variáveis da 

frequência cardíaca reserva e a frequência cardíaca de repouso para indivíduos de mesma 

idade, conhecimento das regras para resolução de equações do 1° grau e representação de 

números recorrendo à porcentagem. Na terceira questão, temos por objetivo fazer com 

que o aluno identifique o coeficiente numérico que vai compor adequadamente a função 

do 1° grau de acordo com a frequência cardíaca de um indivíduo. Na quarta questão, 

voltamos a chamar a atenção do aluno para a relação de dependência e a forma como 

variam as grandezas variáveis a partir de um valor determinado (idade) para a descoberta 

da frequência cardíaca máxima e a construção gráfica da função do 1° grau.  

                Desta forma, com esse questionário de atividades  mostramos as principais 

informações atreladas ao nosso currículo educacional que julgamos pertinentes apresentar 

para conhecimento dos alunos sobre função do 1° grau.    
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Figura 6 – Frente 
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                   Fonte: O autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Verso 
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                           Fonte: O autor, 2018. 

 

               Cada um dos 19 alunos presentes em aula respondeu individualmente ao 

questionário, que foi um dos instrumentos de avaliação utilizados nesse bimestre. A 

atividade foi realizada com consulta à folha resumo que havia sido entregue na primeira 

etapa da pesquisa, ainda assim houve a necessidade de escrever algumas fórmulas no 

quadro porque nem todos os alunos estavam de posse da folha o que originou alguma 

apreensão por parte dos mesmos.  

              Para a resolução do questionário foram utilizados dois tempos de aula, contendo 

50 minutos cada, não sendo possível ultrapassar esse horário. Alguns alunos ao iniciar as 
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questões comentaram que o questionário era de fácil resolução uma vez que o conteúdo 

era baseado na aula expositiva, porém a maior parte insistia em dizer que as questões 

estavam muito difíceis. Com o decorrer do tempo a turma, como um todo, foi ficando 

mais tranquila e concentrada para resolver as questões. E todos os alunos conseguiram 

resolver o questionário dentro do tempo previsto. 

               Na seção seguinte vamos apresentar os resultados obtidos na resolução deste 

questionário. 

 

4.1Apresentação e discussão dos dados 

                Dentro de uma avaliação formativa foi montado um esquema que mostrou a 

relação de dependência entre as grandezas que compõem a fórmula de Karvonen e 

informações gráficas. Dessa forma com esse tipo de intervenção pedagógica esperamos 

que os alunos compreendessem alguns conceitos referentes a funções, como a 

generalização de padrões, a relação de interdependência entre grandezas, o 

reconhecimento e o uso de variáveis. 

                 Foi efetuada uma análise, item a item, se os alunos atingiram, ou não, o 

objetivo do mesmo. A partir das respostas desse questionário tivemos a seguinte 

percepção: 

Questão 1: 

1) Partindo da relação FC máxima = 220 – I apresentada nos estudos sobre 

zona alvo para treinamentos. Determine: 

a) Quando é que a frequência cardíaca máxima de 2 pessoas será a 

mesma? 

Neste item o aluno deveria compreender que a frequência cardíaca máxima 

de duas pessoas será a mesma somente quando essas duas pessoas tiverem 

a mesma idade. 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Entendimento do aluno sobre aplicação da fórmula de Karvonen 
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                                        Fonte: O autor, 2018. 

 

Opinião do Professor: As expectativas foram alcançadas na sua totalidade. 

 

b) A representação dos eixos coordenados no plano cartesiano da 

frequência cardíaca máxima e identifique os pontos correspondentes 

das seguintes idades: 14 anos, 15anos e 16anos. 

Neste item o aluno deveria resolver por etapas: 

 Calcular a frequência cardíaca máxima para cada uma das idades; 

 Representar um referencial cartesiano cujos eixos representam 

respectivamente a frequência cardíaca máxima e as idades; 

 Identificar nesse referencial os pontos correspondentes.     

 

Separamos os resultados em dois gráficos: o gráfico 2 contendo os resultados 

referentes ao cálculo da frequência cardíaca máxima e o gráfico 3 com os  

resultados referentes à representação através do plano cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

0% 50% 100% 150%

Entenderam

Não entenderam

Alunos
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Gráfico 2 – Representação do cálculo da frequência cardíaca máxima 

 

                                        Fonte: O autor, 2018. 

 

Opinião do Professor: Acredita-se que o erro foi ocasionado pela falta de compreensão 

das várias etapas necessárias e pela tentativa de realizar diretamente a representação 

gráfica.  

 

Gráfico 3 – Representação do plano cartesiano 

 

             Fonte: O autor, 2018. 

 

Opinião do Professor: Acredita-se que os erros foram ocasionados porque desconheciam 

a representação de números na reta.  

58%

42%

0% 20% 40% 60% 80%

Sim

Não

Cálculo

21%

74%

5%

Certo

Errado

Não fez
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c) Quais as expressões das freqüências cardíacas de reserva para cada 

uma das idades referidas no item anterior. 

Neste item era esperado que os alunos utilizassem a fórmula de frequência 

cardíaca de reserva mediante as idades apresentadas no item anterior e suas 

respectivas frequências cardíacas de repouso. 

 

Gráfico 4 – Representação das freqüências cardíacas de Reserva 

 

                          Fonte: O autor, 2018. 

 

Opinião do Professor: Acredita-se que o erro foi ocasionado pela falta de compreensão 

do item anterior. 

 

 

2) Considerando o caso de dois alunos participantes da medição de frequência 

cardíaca apresentada em sala que tenham ambos 14 anos. Responda: 

a) A maior frequência cardíaca reserva será observada para o aluno A ou 

B? (Dados: FC repouso do aluno A = 58, FC repouso do aluno B = 52) 

                               FC res = 206 – FC rep 

Neste item o aluno deveria efetuar o cálculo utilizando a fórmula de 

frequência cardíaca reserva que foi dada e fazer a comparação para 

determinar o maior resultado. 

 

 

Gráfico 5 – A Maior frequência cardíaca reserva para dois alunos de14 anos 
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53%

31%

Certo
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                                      Fonte: O autor, 2018. 

 

Opinião do Professor: Os erros foram ocasionados nas operações algébricas. 

 

b) Se o valor da frequência cardíaca de repouso aumentar o que 

acontecerá com o valor da frequência cardíaca reserva? 

Neste item o aluno deveria observar que se o valor da frequência cardíaca de 

repouso aumentar, consequentemente a frequência cardíaca de reserva 

diminuirá.  

 

Gráfico 6 – Variação da FC de repouso 

 

                         Fonte: O autor, 2018. 

Opinião do Professor: As expectativas foram alcançadas na sua totalidade. 
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c) Escrevendo a frequência cardíaca alvo dos alunos A e B, temos: 

          FC alvo = 148p + 58                            FC alvo = 154p + 52 

Existe algum valor de p (percentual de treinamento) que faça com que 

a frequência cardíaca alvo seja igual para ambos os alunos? 

Neste item o aluno deveria igualar as expressões, obtendo uma equação cuja 

resolução lhe permite encontrar o valor do percentual de treinamento. 

 

Gráfico 7 – A relação da frequência cardíaca alvo com o percentual de 

treinamento 

 

                            Fonte: O autor, 2018. 

 

Opinião do Professor: Acredita-se que o erro foi ocasionado pela falta de compreensão 

da pergunta. 

 

 

3) Considerando o caso de dois alunos participantes da medição de frequência 

cardíaca apresentada em sala tenham ambos 15 anos. Complete as lacunas 

abaixo: 

            ALUNO A                                                     ALUNO B 

FC alvo = ____ p + 62                                      FC alvo = 138p + ____ 

 

Nesta questão o aluno deveria resolver por etapas: 
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Para o aluno A 

 Calcular a frequência cardíaca máxima e encontrar o valor de 205; 

 Perceber na fórmula dada que a frequência cardíaca de repouso é 62; 

 Sabendo o valor das duas frequências cardíacas anteriores, calcular a 

frequência cardíaca de reserva, ou seja, FC res = 205 – 62 = 143. 

 

Para o aluno B 

   Sendo a idade do aluno B igual à do aluno A também teremos a 

frequência cardíaca máxima de valor 205; 

 Perceber na fórmula dada que a frequência cardíaca de reserva é 138; 

 Sabendo o valor das duas frequências cardíacas anteriores, calcular a 

frequência cardíaca de repouso, ou seja, FC rep = 205 – 138 = 67. 

 

 

Gráfico 8 – A relação da frequência cardíaca alvo com dois alunos de 15 anos 

 

                             Fonte: O autor, 2018. 

 

Opinião do Professor: Os erros foram, em sua maioria, ocasionados na substituição das 

grandezas nas fórmulas e nas operações algébricas. 

 

 

4) Considerando um aluno com 18 anos. Responda: 

a) Qual é a frequência cardíaca máxima deste aluno? 
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Neste item o aluno deveria aplicar a fórmula de frequência cardíaca máxima 

para a idade em questão. 

 

 

Gráfico 9 – Frequência cardíaca máxima de um aluno com 18 anos 

 

                                                   Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Opinião do Professor: As expectativas foram alcançadas na sua totalidade. 

 

b) Com o envelhecimento deste aluno, a sua frequência cardíaca máxima 

aumenta ou diminui? 

Neste item o aluno deveria perceber que se a idade aumentar, a frequência 

cardíaca máxima diminuirá. 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – A relação da frequência cardíaca máxima com a idade 
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                         Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Opinião do Professor: Acredita-se que o erro foi ocasionado pela falta de compreensão 

da pergunta. 

 

c) Como será a representação gráfica da frequência cardíaca máxima em 

função da idade? 

O aluno deveria utilizar o valor encontrado no item a) e logo em seguida 

representar nos eixos coordenados. 

 

Gráfico 11 – Representação gráfica da frequência cardíaca máxima em função da idade 

 

                                                   Fonte: O autor, 2018. 

 

Opinião do Professor: Acredita-se que os erros foram ocasionados nas operações 

algébricas e na ordenação das grandezas nos eixos coordenados. 
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                  Durante a realização do questionário foi possível perceber na maioria dos 

alunos uma grande dificuldade na disciplina de português por conta da interpretação dos 

exercícios, sendo justificado pelo nervosismo de uma avaliação e a falta de concentração, 

mas também pela simples falta de leitura. Fazendo uma análise dos dados apresentados, 

nota-se que os alunos apresentam grande dificuldade com a representação de gráficos, 

sendo na ordenação das grandezas, no posicionamento dos eixos coordenados e na 

marcação de pontos no plano cartesiano. 

                   Em contrapartida vimos um bom desempenho no que diz respeito à parte 

algébrica, na substituição das grandezas em suas fórmulas e a continuidade da resolução, 

porém quando observamos os resultados apresentados de uma forma geral percebemos 

que os objetivos foram alcançados apenas parcialmente, levando em consideração que o 

questionário avaliativo foi feito com consulta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               Na procura de uma atividade motivadora para o estudo de funções foi possível 

encontrar uma Atividade Interdisciplinar que se traduz por uma situação real para 

realizarmos o estudo de funções do 1° grau. Podemos concluir que mesmo em situação 

de dificuldade, por conta da deficiência nas bases curriculares da matéria, os alunos se 

interessaram e ficaram motivados em participar da atividade proposta. 

                A oportunidade de realizar este projeto no Colégio Estadual Professora Regina 

Célia dos Reis Oliveira foi muito gratificante por conta da relação de carinho e afeto que 

construímos durante os nove anos de trabalho na unidade escolar, entretanto mesmo tendo 

o compromisso de seguir os tópicos determinados pelo currículo mínimo da secretaria do 

estado do Rio de janeiro sentimos a necessidade de ter um tempo maior para programar 

formas diferenciadas de aprendizagem para a nossa disciplina e de perceber no aluno 

outras habilidades e competências que desenvolvam a sua intelectualidade.  

                Foi possível constatar que os alunos tiveram o entendimento da importância das 

fórmulas resolutivas, das construções gráficas e que conseguiram estabelecer uma relação 

entre o exemplo principal citado neste trabalho e a sua realidade. Também destacamos a 

relevância da discussão dos dados para pontuar as deficiências dos alunos em cada uma 

das questões apresentadas no questionário de atividades e estudar estratégias futuras para 

que os alunos possam dar continuidade desenvolvimento matemáticos resgatando os 

conteúdos perdidos.  

                 Com a proposta desenvolvida tendo o apoio do Programa Residência Docente 

(PRD), foi possível levar aos alunos a ter um interesse maior pelo assunto apresentado e 

com a inclusão de uma aula atrativa aumentar a proximidade e a confiança que pode 

existir do aluno para com seu professor.  

                 Acreditamos na importância de ter uma sensibilidade para entender que nos 

dias de hoje a educação para o corpo discente vai além do que simplesmente receber 

informações, é compreender o aluno nas suas limitações que muitas das vezes vão além 

da sala de aula, é não impor barreiras para manter uma conversa fora da nossa disciplina, 

é trabalhar de maneira inconsciente as relações humanas.  



38 
 

 

REFERÊNCIAS 

A matemática dos batimentos cardíacos. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br>. Acesso em: 13 fev. 2019. 

BIEMBENGUT, Maria Salett. 30 Anos de Modelagem Matemática na Educação 

Brasileira: das propostas primeiras às propostas atuais.ALEXANDRIA, Revista em 

Ciência e Tecnologia, v.2, n.2, p.7-32, jul. 2009. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: versão final. 

Secretaria da Educação Fundamental. Brasília, 2018. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 25 de março. 2019.  

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática. 

Brasília: MEC/SEF, 1997.  

GARDNER, H. A Arte, Mente e Cérebro: uma abordagem cognitiva da criatividade. 

Tradução de Sandra Costa. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

GARDNER, H. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Tradução Maria Adriana 

Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artmed,1995 (reimpressão em 2000). 

SMOLE, K.; DINIZ M., Matemática, v.1, 4. ed., São Paulo, Saraiva,2004.  

LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva – por uma antropologia de ciberespaço. 

Tradução de Luiz Paulo Rounet. São Paulo: Loyola, 1998 

PAIVA, Manoel ; A Matemática, v.1, Rio de Janeiro, Moderna, 2008. 

PIAGET,J; GRECO, P. Aprendizagem e conhecimento. São Paulo: Freitas Bastos,1974. 

RIO DE JANEIRO. Secretaria Estadual de Educação. Currículo Mínimo: Matemática. 

Rio de Janeiro: SEEDUC, 2012. 

SALVADOR, José A. Atividades interdisciplinares de Ciências de Matemática para 

professores da rede pública. IVERMAC, Meresias, SP, 2004. 

WILMORE, J.H. ; COSTILL, D.L., Fisiologia do esporte e do exercício, 2. ed., São 

Paulo: Manole, 2005. 

http://www.gazetadopovo.com.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


39 
 

 

APÊNDICE A – COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA REGINA CÉLIA DOS 

REIS OLIVEIRA 

 

Frente da Escola 

 

   Fonte: O autor, 2018 

 

Portão principal 

 

     Fonte: O autor, 2018. 
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ANEXO A – FOLHA RESUMO 

 

Figura 6 – Frente 

 

Fonte: FOLHA_ATIVIDADES_MOD2_UNID04_AVALIACAO3.pdf 
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Figura 7 - Verso 

 

Fonte: FOLHA_ATIVIDADES_MOD2_UNID04_AVALIACAO3.pdf 
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