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RESUMO 
Esta pesquisa foi realizada com 22 alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública de 
Belém. O instrumento de pesquisa utilizado foi um teste escrito contendo cinco questões de função 
logarítmica, dentre as quais uma era algorítmica, duas conceituais e duas de aplicação, com o 
objetivo de investigar suas dificuldades neste assunto. Os resultados apontam que os alunos 
possuem desempenho melhor apenas na terceira questão, objetiva, e apresentam erros de 
interpretação nas questões envolvendo situações-problema e erros conceituais em uma delas, 
também observados nas resoluções da questão algorítmica. A realização desta pesquisa nos 
possibilitou o melhor conhecimento de deficiências de ensino-aprendizagem destes alunos. 
 
 
 
Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem. Função logarítmica. Resolução de problemas. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, a problematização no ensino da matemática, tem sido 

questão nestas últimas décadas e vem interessando a sociedade da educação 

matemática. De fato, a complexidade do ensino-aprendizagem na área de 

matemática impossibilita o aluno na construção dos conhecimentos na medida em 

que se propõe de modo abstrato o trabalho desta disciplina, com isso, deve-se 

adotar novas estratégias de ensino que ponham em prática menos a memória e 

mais o raciocínio, dessa forma, o educador precisa levar para sala de aula 

atividades interessantes e desafiadoras que estimulem o educando à análise 

crítica do conhecimento matemático, como afirma Darim e Medeiros (2002, p.13): 
Dar ao educando significado aquilo que pretendemos ensinar é oferecer 
a ele atividades interessantes e desafiadoras que partam de sua 
experiência cotidiana ou que lhe possibilitem fazer relações com seu 
dia-dia. Essas atividades devem favorecer momentos de trabalho 
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individual e/ ou coletivo, para que o aluno possa construir seu 
conhecimento, apropriar-se dele e torna-se um individuo autônomo 
capaz de aprender sempre. 

  

Percebemos que os alunos enfrentam grandes dificuldades no ensino 

matemático. Isso ocorre por conta das metodologias “tradicionais” que não 

contribuem para a construção dos saberes matemáticos. A matemática como 

disciplina tem fundamental importância na vida do individuo, pois facilita na 

estrutura do raciocínio lógico do educando. 

 

Para Macedo (1999, p.43) “os PCN nos põe de novo diante de um 

problema antigo na área do currículo: as disciplinas tradicionais não dão conta de 

um conjunto de questões postas pela realidade vivida pelos alunos”. É preciso 

que os professores tenham consciência e não subestimem a capacidade de seus 

alunos, tomem atitudes e reflitam sobre seu fazer pedagógico. E assim, criem 

coragem para aplicar novas metodologias e elaborem currículos escolares para 

que haja a articulação das disciplinas para alcançar uma visão do todo.  

 

 Além disso, há uma necessidade de revisão permanente dos 

currículos de matemática, para podermos solucionar os problemas referentes ao 

ensino, o educador tem que utilizar métodos que envolvam atividades práticas e 

contextualizadas, a fim de oferecer aos educandos: a percepção, a reflexão e o 

questionamento da realidade que compreende o meio sócio-cultural, fazendo com 

que o aluno seja capaz de relacionar os conteúdos matemáticos com a realidade 

em que está inserido. 

 

 Sabe-se que um dos principais pilares da matemática (senão o 

fundamento sobre o qual ela se alicerça) é a resolução de problemas, pois 

“aprender a resolver problemas é a razão principal para se estudar matemática.” 

(BRANCA, apud KRULIK & REYS, 1997, p. 11). Nesse contexto, a matemática se 

constitui numa disciplina de vital importância na vida das pessoas, entretanto, é 

aquela em que grande maioria dos alunos possui dificuldades. 
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Esse quadro se deve ao fato de que muitas vezes, a forma como a 

disciplina é trabalhada em sala de aula (de maneira tradicional, partindo-se da 

definição do conceito, já pronta, apresentada ao aluno, seguida de exemplos e 

exercícios) prejudica a construção do conceito pelo aluno, como defendem 

FERREIRA & BISOGNIN (2007), ao afirmar que a forma como a matemática é 

trabalhada em muitas salas de aula não favorece ao aluno a atribuição de 

significado aos conceitos matemáticos. 

 

Assim, os alunos enfrentam dificuldades bastante sérias quando se 

trata de resolução de problemas, pois muitas vezes estão acostumados a resolver 

apenas questões algorítmicas, se detendo apenas à realização mecânica de 

cálculos, sem analisar, refletir, raciocinar, criar estratégias de resolução de 

problemas, processo tão importante em sua formação, como destaca SILVA 

(2008: p. 1):  
A compreensão e contagem dos números, o cálculo e a resolução de 
problemas apresentados verbalmente, são habilidades fundamentais 
para a competência aritmética e para a escolarização. Alterações 
nessas habilidades podem comprometer o desempenho acadêmico (...) 
dos alunos. 

 

DANTE (1989, p. 52) ainda destaca a importância do papel do 

professor quando do ensino envolvendo resolução de problemas: 
Ensinar a resolver problemas é uma tarefa muito mais complexa do que 
ensinar algoritmos e equações. Na resolução de problemas (...), o 
professor deve funcionar como incentivador e moderador das idéias 
geradas pelos próprios alunos. Nesse caso, as crianças participam 
ativamente “fazendo Matemática”, e não ficam passivamente 
“observando” a Matemática “ser feita” pelo professor (...). Enfim, aqui o 
papel do professor é manter os alunos pensando e gerando idéias 
produtivas. 

 

Mais especificamente, FERREIRA & BISOGNIN (2007) apontam 

causas para as dificuldades do alunado em logaritmos, conhecimento-base 

indispensável para a aprendizagem satisfatória de função logarítmica: 
Na atividade escolar, no que se refere ao estudo de logaritmos e a 
aprendizagem de seu conceito, percebe-se que as dificuldades 
apresentadas devem-se ao fato de que, do ponto de vista da aquisição 
de um conhecimento, este não pode ser gerado a partir da definição 
algébrica, definição esta que muitas vezes é apenas memorizada. 
Apesar da importância do estudo de logaritmos, muitos alunos saem do 
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Ensino Médio sem entendê-lo e nem sequer relacioná-lo com aplicações 
práticas e conhecidas, isto é, sem saber que a teoria dos logaritmos se 
aplica a muitos tipos de situações-problema. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Para que o objetivo dessa pesquisa fosse alcançado utilizamos como 

instrumento de coleta de dados um questionário em forma de teste para 22 alunos 

de uma turma do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública da cidade 

de Belém, no mês de agosto de 2009. 

 

O questionário foi aplicado em sala de aula, no período da manhã. 

Primeiramente foi apresentada uma breve revisão sobre o assunto. Em seguida, 

foi solicitado aos alunos investigados que resolvessem o teste individualmente, 

sem consulta, utilizando os conhecimentos matemáticos adquiridos acerca do 

assunto do teste.  

 

O objetivo do questionário é verificar as principais dificuldades e os 

tipos de erros mais comuns apresentados pelos alunos do ensino médio 

investigados em relação ao assunto funções logarítmicas. Para isso o teste 

aplicado continha 5 questões, sendo uma de algoritmo, duas de nível conceitual e 

as outras duas de aplicação. Quatro questões foram retiradas de livros didáticos, 

dentre as quais algumas foram adaptadas (4ª e 5ª) e uma foi criada (3ª).  

 
Primeira questão:  

Seja g: IR*
+     IR, dada por g(x) = 4 + log2 x e h: IR*

+     IR, dada por h(x) = log 2x, 

determine: 

a) g(2)     b)  h(50) 

Objetivo: Verificar se os alunos compreendem o conceito básico de função 

logarítmica e sabem operar o algoritmo de logaritmo. Verificamos os 

procedimentos e o raciocínio utilizados na resolução da questão para identificar 

os erros mais comuns.  
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Segunda questão: 

Observando a base do logaritmo, identifique as seguintes funções como 

crescentes ou decrescentes: 

a)  f(x) = log3 x                                              

b) a(x) = log1/4 x                                            

c) m(x) = log1,2 x  

Objetivo: Verificar o conhecimento dos sujeitos investigados em relação às 

características e comportamento dessas funções. 

 
Terceira questão: 

Qual dos gráficos abaixo representa uma função logarítmica definida de IR*
+         

IR ? 
           
   a)        b)      c) 
                                                   

 
 

d)                                       e)      
 

Objetivo: Verificar o 

conhecimento dos alunos acerca 

do comportamento do gráfico de uma função logarítmica. 

 
Quarta questão:  

A altura média do tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção 

de madeira, evolui, desde que é plantada, segundo o modelo matemático h(t) = 

2,5 + log4(t + 2) com h(t) em metros e t em anos. Se uma dessas árvores foi 

cortada quando seu tronco atingiu 4,5 m de altura, qual o tempo (em anos) 

transcorrido do momento da plantação até o do corte? 

 
Objetivo: Avaliar se os alunos investigados sabem interpretar corretamente o 

enunciado da questão e resolver satisfatoriamente a situação-problema.  
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Quinta questão:  

O tamanho de determinada planta duplica a cada dia. Se, num determinado dia, a 

planta tem 16 cm, daí a quantos dias, aproximadamente, ela terá 1 m?  

 
Objetivo: Observar dificuldades na identificação das situações em que o 

conhecimento sobre logaritmos pode ser aplicado (sem fazer nenhuma referência 

a esse conhecimento matemático na questão) e na interpretação e formalização 

dessas situações em linguagem matemática. Essa questão exige a interpretação 

do enunciado e a compreensão de que o problema pode ser resolvido por meio 

de logaritmos.  

 

Os questionários foram analisados para que fossem identificados os erros 

e dificuldades mais comuns. 

 
ANÁLISE DOS ERROS APRESENTADOS PELOS ALUNOS 
 

1ª Questão: Na letra a), alguns alunos elevaram o 2 ao quadrado, obtendo 4, 

podemos concluir que o erro está relacionado ao algoritmo, na não-compreensão 

do conceito de logaritmo. Em outras provas, os alunos obtém log2 2 = 2. Esses 

erros mostram a dificuldade em relação ao algoritmo do logaritmo, já que a 

questão pede o cálculo direto.  

   

Na primeira questão há dois casos particulares: o aluno A, na letra b), 

somou 25 + 25 para obter como resultado h(50), o que pode ser justificado pelo 

que defende DANTE (1989, p. 51):  
De um modo geral, se a solução do problema [nesse caso, não uma 
situação-problema em si, mas uma questão algorítmica] envolve apenas 
uma operação, ele é mais simples do que aqueles que requerem duas 
ou mais operações.   

   

Este aluno, na letra a) realizou cálculos não relacionados com 

logaritmo, obtendo no final g(2), o que demonstra falta de compreensão do 

conceito de logaritmo. Há também o aluno F, em que na letra b), ele tentou 
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encontrar h(2). Para isso, somou 50 + 2x, obtendo 50 + 4 e tendo como resultado 

54. Nesse caso, também houve dificuldade de interpretação da questão. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 1 – 1ª questão - Aluno A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – 1ª questão - Aluno F (letra b)  

2ª Questão: A maioria dos alunos acertou as letras a) e b) (as respostas são 

crescente e decrescente, respectivamente), mas erraram a letra c) (cuja resposta 

é crescente, mas a maioria respondeu decrescente). Muitos alunos não 

conseguiram identificar o número 1,2 como maior ou menor que 1, o que 

demonstra sua dificuldade  com números decimais. 

  O aluno E tentou efetuar um cálculo, em que foi encontrado o dobro de 

cada base por meio da soma, e com os valores encontrados, foi definido se as 

funções eram crescentes ou decrescentes. Além disso, este aluno adotou o valor 

da base de cada função como valor de x. Assim, não houve a compreensão 

correta dos conceitos e algorítmicos de função logarítmica e também houve 

dificuldade na interpretação do enunciado da questão. 

 
Figura 3 – 2ª questão - Aluno E  
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  O aluno F não soube interpretar o enunciado, assim como o aluno E, mas 

também é possível notar em sua prova que foi adotado o número 2 como valor de 

x nas letras b) e c). Na letra b), podemos observar sua dificuldade em realizar 

operações com frações. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4  – 2ª questão - Aluno F  
 

 
3ª Questão: Os alunos não lembravam qual o gráfico correspondente à função 

logarítmica e suas características envolvidas, por isso quase todos os alunos 

responderam as letras d) e e), possivelmente por eliminação das outras 

alternativas. O aluno G foi o único que respondeu a letra a) (que é, na verdade, 

uma função linear). 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 5 – 3ª questão - Aluno G 
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4ª Questão: Os alunos tiveram muita dificuldade de interpretação do problema, 

também observada por COSTA & SÁ (2008, p.19): “Verifica-se com muita 

freqüência o baixo desempenho dos alunos na resolução de problemas pelo fato 

de não conseguirem compreender e interpretar o enunciado dos mesmos”, de 

entender que dada a função logarítmica h(t) = 2,5 + log4(t+2), o valor fornecido 

(4,5 m) deveria ser substituído no lugar de h(t), para se encontrar o tempo t, dado 

em anos, fazendo substituição de dados incorretamente na função logarítmica 

apresentada, além de mostrar deficiências conceituais de logaritmo, confundindo 

a base do logaritmo com o logaritmando, utilizando erradamente propriedades de 

logaritmo. 

 

  Isso pode ser percebido nas provas dos alunos L e M, que utilizaram 4 

como logaritmando, juntamente com (t+2), após isso, simplesmente eliminando o 

logaritmo e multiplicando 4 por (t+2), sem nem ao menos utilizar o valor 4,5. Os 

dois alunos, apesar de terem raciocinado da mesma maneira, encontraram 

resultados diferentes, pois o aluno M, num dado momento, iguala a função a 0. O 

aluno K, apesar de utilizar este valor, o substituiu incorretamente na função, tratou 

o 4 como base, e utilizou-se erradamente de propriedades de logaritmo na 

resolução. 

 
 
 

 
 
 

Figura 6 – 4ª questão - Aluno L 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 7 – 4ª questão - Aluno M 
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Figura 8 – 4ª questão - Aluno K 

 
 
5ª Questão: Apenas quatro alunos tentaram resolver a questão. As dificuldades 

dizem respeito à interpretação do problema, tornando-se a questão mais difícil por 

não ter nenhum indício do que deveria ser feito, não foi feita nenhuma menção a 

logaritmos. Este problema segue o que afirma DANTE (1989, p. 47): “É 

importante que o problema possa gerar muitos processos de pensamento, 

levantar muitas hipóteses e propiciar várias estratégias de solução”, pois ele 

realmente possibilita ao aluno resolvê-lo de maneiras diferentes, dentre elas, 

utilizando-se de logaritmos. 

   

Os alunos tentaram resolver a questão de outras formas, tais como regra de três, 

como o aluno K (que errou, ao considerar 1m = 1000cm, o que denota 

dificuldades com conversão de unidades), ou utilizando as operações de soma, 

multiplicação para partindo dos 16 cm dados, tentar chegar aos 100 cm, como o 

aluno H. Não houve tentativa de resolução da questão por meio de logaritmos.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 9 – 5ª questão - Aluno K 
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Figura 10 – 5ª questão - Aluno H 
   
A seguir, é apresentado um quadro com as porcentagens de acertos, erros e 

respostas em branco dos alunos em cada questão do teste aplicado: 

 
Quadro 1 – Porcentagem de acertos, erros e questões em branco dos alunos nas questões do 

teste 

Questões Acerto(%)         Erro(%) Em Branco(%) 

1ª 4,5 91 4,5 

2ª 18,18 81,82 0 

3ª 59,1 40,9 0 

4ª 4,55 27,27 68,18 

5ª 0 18,18 81,82 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
   

O objetivo da pesquisa realizada foi identificar os principais erros e 

dificuldades de alunos do ensino médio acerca do assunto de funções 

logarítmicas. Podemos concluir que as principais dificuldades dos alunos no teste 

aplicado foi em relação ao algoritmo de logaritmo e à dificuldade de interpretar 

questões, esta ultima estando associado ao desconhecimento da aplicabilidade 
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do assunto. Essas dificuldades devem-se ao ensino de matemática desvinculado 

da realidade dos alunos. 

   

No teste aplicado aos alunos foram apresentadas questões que 

exigiam dos mesmos análise, raciocínio e capacidade de interpretar textos, além 

do conhecimento sobre algoritmos de logaritmos, competências que devem ser 

desenvolvidas como objetivos do Ensino de Matemática nos dias de hoje. Para 

que o educador possa desenvolver essas habilidades nos discentes, é importante 

que seja adotada uma metodologia que estimule os educandos a analisar 

situações-problema que possam ser resolvidas por meio de ferramentas 

matemáticas de modo a contribuir para que o aluno construa seu próprio 

conhecimento, além de mostrar a importância e a utilidade do assunto estudado 

no cotidiano, dando sentido ao aprendizado e desenvolvendo o pensamento 

critico dos estudantes. 

 

Mas os resultados obtidos com a aplicação do questionário 

demonstraram que ainda prevalece um ensino tradicional, que foca apenas em 

algoritmos e cálculos e apresenta uma metodologia onde o conteúdo a ser 

ensinado encontra-se totalmente desvinculado de sua utilidade prática no 

cotidiano, tornando o conteúdo desinteressante, de difícil compreensão e sem 

sentido para os alunos. Os resultados dos testes refletem bem isso. Muitos dos 

sujeitos investigados não responderam as duas ultimas questões, que exigiam a 

interpretação do enunciado. Tal resultado revela a dificuldade desses alunos em 

interpretar situações-problema e em compreender a aplicação do assunto de 

funções logarítmicas. Os resultados dos testes revelam também a dificuldade de 

compreensão do conceito e da parte algorítmica do assunto. Os resultados da 

segunda e terceira questões demonstram as dificuldades em compreender as 

características e o comportamento das funções logarítmicas. 
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