
 
 

RESUMO 

 

 

Durante toda a investigação pretende-se abordar conceitos, modelos e idealizadores de 

funções logarítmicas. Mediante analise no ambiente escolhido para o desenvolvimento da 

pesquisa constatou-se que o assunto estava sendo abordado de forma estreitamente teórica. 

Uma vez que os logaritmos são aplicáveis em diversas áreas do conhecimento. Historicamente 

os pesquisadores criaram modelos capazes de resolver problemas relacionados com a ciência 

e tecnologia. Em nossa contemporaneidade novas abordagens são trabalhadas no processo 

ensino/aprendizagem em matemática visando uma melhoria mais eficaz do ponto de vista 

pedagógico. Entre elas pode citá-las: modelagem matemática, interdisciplinaridade e o saber 

reflexivo; são posturas pedagógicas que relacionam o referencial teórico articulando com a 

prática de conteúdos no mundo real; tendo em vista a importância do saber significativo para 

resolver os desafios do dia-a-dia. Entre as metodologias citadas ir-se-á abordar a modelagem 

matemática que atua de maneira a enquadrar os conteúdos tradicionais a um novo padrão de 

estudo, um novo modelo que segue uma lógica prática e de aproximação das situações 

vivenciadas pelos alunos. Dessa forma, este trabalho, busca analisar  e por isso em um 

último momento far-se-á entrevistas com alunos e professores do ensino médio  quais as 

necessidades que se apresentam hoje em dia, como aproximar alunos e o conteúdo de maneira 

a favorecer o ensino/aprendizagem. Questões como estas que são cada vez mais discutidas e 

pensadas na atualidade. Os resultados mais significativos mostram que grande parte dos 

discentes não estudou sobre tais conhecimentos e que desconhecem suas aplicações, porém 

acreditam que é muito importante estudar sobre os logaritmos e que o assunto seria mais 

compreensível se fosse articulado de forma teórica e pratica. Historicamente os logaritmos 

surgiram de necessidades praticas de sua época de criação, A teoria, propriedades e 

postulados são aplicáveis em diversas areias da esfera social e Dados levantados na pesquisa 

mostram resultados não muito satisfatórios, porém percebe-se que o discente assemelha 

melhor os conteúdos quando elencamos a necessidade de conhecermos logaritmos porque 

utilizamos em aplicações do tipo: crescimento bacteriano, escala de pH, variação numérica da 

escala richter e etc. 
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