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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi elaborar, aplicar e validar uma situação didática para o 
ensino do conceito de função fundamentada na Teoria dos Registros de 
Representações Semióticas. Para isso foi proposto o uso articulado de diferentes 
representações semióticas e foi utilizado o software dinâmico GeoGebra para 
trabalhar simultaneamente diferentes representações, em especial o registro gráfico 
cartesiano e o registro algébrico. A pesquisa buscou analisar as principais 
concepções e dificuldades para a compreensão desse conceito, quais registros e 
atividades cognitivas acarretam maiores dificuldades para os estudantes na 
resolução de questões e quais possibilitam uma melhor compreensão do conceito de 
função. A pesquisa objetivou também avaliar quais as contribuições e limitações do 
uso dessa situação didática pautada no uso de múltiplas representações para a 
aprendizagem do conceito de função. Essa pesquisa foi delineada como uma 
pesquisa qualitativa e teve como público estudantes do primeiro ano do Ensino 
Médio de um campus do Instituto Federal de Pernambuco. A pesquisa utilizou como 
instrumentos um pré-teste e um pós-teste juntamente com as anotações e 
construções realizadas pelos estudantes durante as atividades com o software 
GeoGebra. Todas as respostas foram analisadas de acordo com a Análise Textual 
Discursiva. A pesquisa revelou que a maioria dos estudantes acredita que para que 
uma relação seja funcional é necessária a existência de uma expressão algébrica e 
que as ideias de dependência, relação e variação são as mais presentes nas 
concepções dos estudantes. Foi observada uma maior dificuldade nas tarefas de 
conversão entre diferentes representações semióticas e na identificação dos 
domínios das funções e, embora o registro por meio de diagramas de flechas tenha 
apresentado um resultado um pouco melhor, essa dificuldade perpassa todas as 
representações semióticas investigadas. Após as atividades da situação didática 
envolvendo o software GeoGebra, o reconhecimento das representações gráficas e 
a associação entre as representações gráfica, algébrica e tabular melhorou. Mas 
para a atividade de conversão e identificação dos domínios das funções, os avanços 
foram muito reduzidos, o que sugere a necessidade de mais discussões e tempo 
para desenvolvimento dessas habilidades. 

Palavras-chaves: Representações semióticas. Função. Ensino. GeoGebra.  



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to elaborate, apply and validate a didactic situation 
for the teaching of the function concept based on the Theory of Semiotic 
Representations Registers. For this purpose, it was proposed the articulated use of 
different semiotic representations and used for the GeoGebra dynamic software to 
work simultaneously different representations, especially the Cartesian graphic 
registry and algebraic registry. The research sought to analyze as main conceptions 
and difficulties for the understanding of the concept, which records and cognitive 
activities entail greater difficulties for the students in solving questions and which 
allow a better understanding of the concept of function. The objective research also 
assesses the contributions and limitations of the use of this didactic situation based 
on the use of multiple representations for learning the concept of function. This 
research was carried out as a qualitative research and had public students of the first 
year of high school in a campus of the Instituto Federal de Pernambuco. The 
research used as instruments a pre-test and a post-test with the accompaniment like 
annotations and constructions realized by the students during the activities with the 
software GeoGebra. All responses were analyzed according to the Discursive 
Textual Analysis. The research revealed that most students believe that for a 
relationship to be functional it is necessary to have an algebraic expression and how 
ideas of dependence, relation and variation are as present in student conceptions. It 
was observed a greater difficulty in the tasks of conversion between different 
semiotic representations and in the identification of the domains of the functions and, 
although it is a record by means of arrow diagrams, a little better, this difficulty 
perpasses all as investigated semiotic representations. After the activities of the 
didactic situation involving GeoGebra software, the recognition of graphical 
representations and the association between graphical, algebraic and tabular 
representations improved. But for an activity of conversion and identification of the 
domains of the functions, the advances were very reduced, which suggests a need 
for more discussions and time for the development of these abilities. 

Keywords: Semiotic representations. Function. Teaching. GeoGebra. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação é resultado de indagações e inquietação sobre os desafios e 

possibilidades do ensino e aprendizagem da matemática. Como estudante e 

professora, testemunhei muitos questionamentos sobre o porquê de se estudar 

matemática ou a necessidade de se estudar determinados conteúdos matemáticos. 

Com exceção da aritmética básica, quase todos os tópicos do currículo escolar de 

matemática são questionados por não haver uma compreensão da necessidade 

deles para a vida fora do ambiente escolar e, portanto, da necessidade de aprendê-

los. Apesar de reconhecerem a importância da matemática para o desenvolvimento 

da ciência e tecnologia, muitos estudantes sentem dificuldades em estabelecer 

relação entre a matemática e suas aplicações. 

Diversos estudantes sentem-se desmotivados e incapazes de aprender por 

não conseguirem obter bons resultados nas avaliações escolares, mesmo quando 

consideram que se dedicaram muito para a prova. Isto pode ser observado nas 

perguntas e queixas sobre as muitas fórmulas que decorou, e a dificuldade de 

identificar que fórmula deve ser usada para resolver cada problema. Esses 

questionamentos revelam a não compreensão dos conceitos estudados e uma 

preocupação com a memorização de fórmulas e regras para resolver as provas. 

Essa visão da matemática como uma disciplina muito difícil é reforçada por 

avaliações oficiais, como é o caso, do Anuário Brasileiro da Educação Básica aponta 

que, em 2013, apenas 9,3% dos estudantes brasileiros concluíram o 3º ano do 

Ensino Médio com o nível de proficiência adequado (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 

2016), o que evidencia a necessidade de discutir, pesquisar e repensar o ensino de 

matemática, de forma que a matemática possa ser compreendida como uma 

construção humana importante para a formação dos jovens e para a compreensão 

do mundo (BRASIL, 2002). 

Para isso, precisamos que o ensino busque promover a compreensão dos 

conceitos, a reflexão e a argumentação crítica frente a situações que envolvam 

matemática e não apenas memorizar informações ou treinar algoritmos. 

Em busca de alternativas para um ensino pautado em memorizações, muitas 

vezes decorrentes do entendimento equivocado do que seria aprender, encontramos 

a Teoria dos Registros de Representações Semióticas (DUVAL, 2009, 2010, 2015).  
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Acreditamos que essa teoria pode contribuir para esse estudo, dado que ela aponta 

e discute as atividades cognitivas envolvidas e indispensáveis para o processo de 

ensino e aprendizagem, destacando o papel das representações semióticas para a 

aprendizagem matemática. 

A importância do estudo dos registros de representações semióticas para a 

matemática se deve a sua própria natureza, pois, diferentemente de outras ciências, 

os objetos matemáticos não podem ser alcançados diretamente, sendo por isso 

necessária a utilização de representações semióticas. É importante compreender 

que, embora não sejam acessíveis diretamente, os objetos matemáticos não se 

limitam as suas representações, pois diferentes registros podem representar um 

mesmo conceito, mas cada registro favorece ou evidencia características diferentes, 

tornando imprescindível o uso articulado das diversas representações para uma 

melhor compreensão do conceito. Quanto maior a diversidade de representações 

semióticas mobilizadas, maiores serão as condições para uma real aprendizagem 

dos conceitos matemáticos, dada a grande dificuldade em explorar todas as 

características de um conceito por meio de uma única representação. O estudo de 

múltiplas representações pode permitir ao aprendiz ter uma visão mais completa do 

conteúdo, permitindo-lhe expressá-lo através de suas próprias palavras, realizando 

inferências com aprendizados anteriores, sejam eles escolares ou não, evitando a 

memorização excessiva de fórmulas e alcançando uma real compreensão do 

conceito matemático. 

Assim, defendemos que a utilização de diferentes registros semióticos 

contribui para o aprendizado de novos conceitos e para o aprofundamento cognitivo 

de conceitos já conhecidos, possibilitando aos estudantes compreender os conceitos 

ao invés de decorar fórmulas ou procedimentos sem sentido. 

O conceito de função foi escolhido pela importância dele para a construção de 

ideias centrais para a matemática, como análise e descrição de regularidades, 

correspondência e relação entre grandezas, estudo de taxas de variação, 

generalização de leis, entre outros. As funções também possuem ampla aplicação 

para as ciências por expressarem relações fundamentais para os estudos de 

diversos fenômenos. Na educação básica, as funções costumam ser representadas 

por expressões algébricas, figuras, tabelas, gráficos e na língua natural, mas nem 

sempre é realizada uma articulação entre essas representações que possibilite uma 

visão holística do conceito de função.  
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Para promover essa articulação, foi utilizado o software dinâmico GeoGebra, 

no qual podemos, em especial, trabalhar simultaneamente com os registros gráficos 

e algébricos. O uso de software e calculadoras pode trazer contribuições para a 

aprendizagem, uma vez que agiliza alguns procedimentos mecânicos, permitindo ao 

professor dedicar mais tempo para a reflexão das propriedades e conceitos 

estudados. O uso de tecnologia é sugerido nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio que considera seu uso no ensino de matemática mutuamente 

benéfico, pois a Matemática pode auxiliar a compreensão da tecnologia e a 

tecnologia pode ser um recurso para a aprendizagem da matemática (BRASIL, 

2006). 

Com base na Teoria dos Registros de Representações Semióticas, o objetivo 

desta pesquisa foi elaborar, aplicar e validar uma situação didática para o ensino do 

conceito de função com base na Teoria dos Registros de Representações 

Semióticas. 

Por meio da análise das construções realizadas pelos estudantes, buscamos 

indicativos de: 

 Quais as concepções dos estudantes pesquisados sobre o conceito de 

função; 

 Quais as principais dificuldades dos estudantes para compreender o 

conceito de função, com enfoque em suas ideias fundamentais 

(domínio, imagem e relação); 

 Quais registros e atividades cognitivas possibilitam uma melhor 

compreensão do conceito de função; 

 Que atividades cognitivas são consideradas pelos estudantes como 

mais difíceis e/ou quais acarretam maiores dificuldades na resolução 

de problemas com funções; 

 Quais as contribuições e/ou limitações do uso de diferentes 

representações para a aprendizagem do conceito de funções. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos: o primeiro busca 

apresentar alguns momentos importantes da história do desenvolvimento do 

conceito de função. Consideramos que para compreender e ensinar um conceito é 

importante compreender a forma como o mesmo foi construído, pois muitos 

obstáculos epistemológicos enfrentados durante sua criação podem aparecer em 
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sala de aula. O professor consciente dessas dificuldades pode prevê-las e se 

preparar sobre como auxiliar os estudantes a enfrentá-las. Além disso, 

compreendendo a história, o professor pode ampliar seus conceitos e introduzir 

elementos e fatos que ajudem o estudante a compreender a matemática como uma 

construção humana, desmistificando a ideia de que a matemática é para gênios. 

No segundo capítulo trazemos uma apresentação dos principais elementos da 

Teoria dos Registros de Representações Semióticas que fundamenta esse trabalho. 

Buscamos com esse capítulo esclarecer sobre as diferentes representações 

semióticas, as atividades cognitivas que elas devem possibilitar e seu papel para o 

processo de ensino e aprendizagem, destacando as representações mais utilizadas 

para o ensino do conceito de função. 

No terceiro capítulo é descrito nosso percurso metodológico e são 

apresentados os instrumentos de coletas de dados, juntamente com uma 

explanação sobre os princípios da teoria da Análise Textual Discursiva utilizada para 

análise de todos os dados coletados. 

Por fim, no quarto e último capítulo, apresentamos a análise dos dados 

coletados e realizamos algumas considerações sobre os resultados da pesquisa. Os 

resultados indicam que a maioria dos estudantes apresenta dificuldade para definir o 

conceito de função e exigem a existência de uma lei algébrica para que uma relação 

seja funcional. As ideias de dependência, relação e variação também estão muito 

presentes na concepção de função. Após a situação didática com o software 

GeoGebra houve maior reconhecimento e associação entre as representações 

gráficas, algébricas e tabular. Quanto as atividades cognitivas a atividade de 

conversão foi a que apresentou maior dificuldade pelos alunos juntamente com a 

identificação de domínio, mesmo após a aplicação da situação didática. 
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1 UM ESTUDO DO CONCEITO DE FUNÇÃO NA HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA E NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Neste capítulo, buscamos apresentar um panorama das situações que 

motivaram os primeiros estudos de funções ou de relações funcionais e conhecer 

algumas das definições que esse conceito — considerado por diversos matemáticos 

como o principal objeto de estudo da matemática (ROQUE, 2012) — teve nos 

últimos séculos, tanto do ponto de vista do desenvolvimento da matemática como no 

âmbito da Educação Matemática. Para isso, na primeira parte deste capítulo, 

apresentamos um pouco da história de seu desenvolvimento e, na segunda parte, 

um resgate de definições e concepções apresentadas em livros didáticos após as 

reformas educacionais do século XX no Brasil. 

 
1.1 Primeiros passos da história da construção do conceito de função 

 

A palavra função com um sentido matemático aparece pela primeira vez em 

1673 no manuscrito Methodus tangentium inversa seu de functionibus, na edição 

intitulada functionibus plagulae quattuor de Leibniz (CASTILLO, 2013). Nele, Leibniz 

articulava três ideias: curva, equação e relação que, tendo significados diferentes, 

vão, ao longo de séculos, pouco a pouco, se ajustando dialeticamente para produzir 

o conceito geral e preciso de função (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007).  

Mas a história das relações funcionais aparece muito antes, de forma 

implícita, não havendo propriamente um consenso entre os historiadores quanto a 

sua origem. Tudo depende do que se entende como função. Pedersen (1974 apud 

YOUSCHKEVITCH, 1976) explica que, se concebemos uma função como uma 

expressão analítica, então não havia função para os povos antigos, mas se a 

compreendemos como uma relação mais geral, que associa elementos de um 

conjunto numérico (como o tempo) a outro conjunto (como uma variável angular em 

um sistema planetário), então há funções em todo Almagesto1. Assim, tendo em 

vista que “não devemos confundir função com expressão analítica” (CARAÇA, 1951, 

p.131), consideraremos nesse trabalho as relações funcionais cronologicamente 

desde os povos antigos — embasados e em concordância com alguns autores como 

Youschkevitch (1976) e Fernández e Castro (2007) —, mas compreendendo que 

                                                           
1
 O Almagesto é um tratado matemático escrito por Ptolomeu no século II. 
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nesse primeiro momento ela aparece de forma singular, sem o rigor e sem a 

formalização notacional atual. 

  Youschkevitch (1976) organizou as principais etapas do desenvolvimento de 

função em três fases: 

 A Antiguidade: fase em que eram estudados casos particulares de 

dependência, não havendo noções gerais de variáveis; 

 A Idade Média: quando as primeiras noções gerais foram expressas de 

forma geométrica mecânica, descrição verbal ou gráfico, não havendo 

ainda fórmulas; 

 O período moderno: fase na qual começa a prevalecer o método analítico. 

Fernández e Castro (2007) apresentam a história do conceito de função 

organizada em duas partes:  

 Sem o cálculo: que perpassa as culturas Pré-Helênicas e Helênicas, 

sendo o equivalente a etapa Antiguidade, e narra também as relações 

trigonométricas da astronomia oriental e os estudos realizados na Europa, 

que propiciaram o desenvolvimento da álgebra, que seria o equivalente à 

Idade Média. 

 Na companhia do Cálculo: narra a evolução do rigor e das definições mais 

gerais de função como a visão analítica, sendo equivalente ao período 

Moderno. 

Neste trabalho, optamos por organizar a parte histórica também em duas 

partes: 

 Primeiros estudos de relações funcionais e curvas: nessa parte, 

narramos os estudos das primeiras relações funcionais por povos 

antigos realizados por meio de tabelas, os estudos de curvas 

desenvolvidos principalmente na Grécia, bem como o desenvolvimento 

do sistema numérico, da álgebra e da física, que possibilitaram articular 

o estudo das curvas e das relações entre grandezas, criando as 

condições para o desenvolvimento do conceito de função. 

 O conceito de função em debate: nessa parte, serão apresentados os 

primeiros momentos em que o termo função começou a ser utilizado e 

as definições e concepções de função apresentadas por diversos 
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matemáticos ao longo dos debates ocorridos no processo de 

formalização e divulgação do novo conceito. 

 

1.1.1 Estudos de relações funcionais e curvas 

 

Na antiguidade as relações entre magnitudes eram dadas de forma implícita, 

sendo o mais comum representá-las por meio de tabelas numéricas. Os babilônicos, 

2000 a.C. utilizavam essas tabelas para expressar inversos de números inteiros, 

raízes quadradas, cubos e para astronomia. Um caso interessante é a tabela 

Plimpton nº 322 que apresenta 15 trios pitagóricos. Apesar de não se saber com 

certeza como foram obtidos, é improvável que tenham sido encontrados por 

tentativa e erro, havendo poucas dúvidas quanto a que os babilônicos conheciam e 

utilizavam o Teorema de Pitágoras (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). 

Outras civilizações como a egípcia e a chinesa também utilizavam tabelas 

para multiplicações e frações. O papiro de Rhind ilustra o uso das frações para 

resolver um problema: o cálculo da seqt de uma pirâmide (a inclinação de uma face 

da pirâmide em relação a sua base), que teria 250 cúbitos2 de altura e 360 cúbitos 

na base. 

Os gregos também utilizaram tabelas incluindo traduções de estudos 

babilônicos e continuidade de pesquisas no campo da astronomia. Um dos tratados 

de astronomia mais famoso é o Almagesto (ou Syntaxis Mathematica); nele, 

Ptolomeu constrói as tabelas e explica como tal tabela pode ser calculada (COSTA, 

2008). Por exemplo, os capítulos dez e onze dedicam-se ao estudo da trigonometria, 

sendo que, no capítulo dez, ele explica como a tabela pode ser calculada e, no 

capítulo onze, ele apresenta a tabela de cordas (COSTA, 2008). Sidoli (2014) aponta 

vários aspectos da ideia de função nas tabelas de Ptolomeu, e defende que, embora 

ele não discuta explicitamente essas ideias, o trabalho sistemático de relações 

funcionais desenvolvido pode ser legitimamente resumido com tal terminologia. As 

ideias de função presentes no Almagesto apontadas por Sidoli (2014) são: 

 Associar os membros de um conjunto individualmente com os membros de 

um outro conjunto (por exemplo, a tabela de acordes Almagesto realiza uma 

correspondência um para um de tal forma que representa um par de funções 

                                                           
2
 Um cúbito é uma unidade de medida, do antigo Egito que equivale a 7 palmos, o palmo 

..é a medida de quatro   dedos juntos. 
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inversas que podem ser introduzidas em qualquer coluna para determinar os 

valores da outra, nessas tabelas as duas colunas são explicitamente 

rotuladas); 

 Os elementos do domínio estão associados a um único elemento do 

contradomínio, mas que o inverso nem sempre é verdadeiro, pois quando a 

relação não possuía uma função inversa, ao invés de rotular as duas colunas, 

Ptolomeu nomeava apenas uma coluna, como que indicando que só 

poderiam entrar dados por ela; 

 Simetria de algumas relações funcionais, a tabela de anomalia solar, que está 

organizada de forma a revelar o aspecto simétrico da função para valores 

positivos e negativos. Nela, Ptolomeu indica que as correções são subtrativas 

quando a discussão é entre 0° e 180° e aditiva quando estiver entre 180° e 

360°; 

 Relação entre múltiplas variáveis: embora a maioria das relações funcionais 

da obra de Ptolomeu tenha apenas uma variável, algumas apresentam duas 

ou três variáveis. 

Mas as relações funcionais dos gregos não estão apenas nas representações 

tabulares, como também nos estudos de propriedades básicas das curvas descritas 

por geômetras gregos, tanto verbalmente como geometricamente 

(YOUSCHKEVITCH, 1976). Os gregos consideravam que para que um problema 

geométrico ser provado com rigor era necessário que em sua construção fossem 

utilizados apenas régua e compasso (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). A dificuldade 

de realizar estudos apenas com esses dois instrumentos acabou impulsionando a 

descoberta de novas curvas e de novas funções para as curvas conhecidas 

(FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). Youschkevitch (1976) enfatiza que todas essas 

relações funcionais e curvas não possuíam representações algébricas ou algoritmo 

literal, o simbolismo grego limitava-se a denotar diversas quantidades por letras do 

alfabeto. Nessa época, a única forma de apresentar uma curva era pela descrição 

de sua construção, que poderia ser através da intersecção de superfícies 

conhecidas ou por relações que expressavam geometricamente uma propriedade 

que determinava a curva — esse último caso se dava através da Symptôma da 

curva, onde podemos entrever o gérmen do conceito de função (FERNÁNDEZ; 

CASTRO, 2007). 
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A astronomia impulsionou também o avanço da matemática árabe. Essa 

civilização, melhor que qualquer outra antes dela, soube balancear empirismo e 

teoria para manter e sintetizar os avanços científicos de diferentes povos, além de 

desenvolver o conhecimento (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). No século X, os 

árabes já conheciam e utilizavam as seis funções trigonométricas, estabelecendo 

relações entre elas e construindo novas tabelas, mas apesar da trigonometria árabe 

ser bem mais desenvolvida que a helênica, todas essas relações ainda eram de 

caráter exclusivamente geométrico, por meio da associação a um círculo 

trigonométrico (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). 

Os árabes foram muito importantes para a divulgação dos conhecimentos 

científicos do oriente para a Europa. Com os estudos de mecânica e dos fenômenos 

físicos, ganharam força e geraram discussões filosóficas acerca do infinito e do 

indivisível — apesar das discussões serem mais filosóficas que matemáticas 

(FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). Elas mais tarde tornar-se-iam uma importante 

ferramenta matemática (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). Foi nesse ambiente que 

começaram os estudos de movimento e variação — estudos que foram renovados 

por Oresme (século XIV) quando este declarou que tudo que varia, mesmo que não 

se possa medir, pode ser imaginado como uma quantidade contínua representada 

por um segmento de reta (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). Essa possibilidade de 

representação gráfica das variações permitiu a Oresme não apenas visualizá-la 

melhor, mas obter novos resultados (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). Assim, 

Fernández e Castro (2007) apontam três contribuições do trabalho de Oresme: 

1. A introdução da medição de algumas grandezas físicas através de 

segmentos de retas; 

2. O reconhecimento da importância do estudo das relações funcionais entre 

estas grandezas; 

3. O estudo das relações através de representações gráficas e o uso de 

coordenadas. 

Youschkevitch (1976) aponta que as representações de Oresme não eram 

apenas lineares, mas podiam ser também superficiais (bidimensionais) e corporais 

(tridimensionais), problemas que tinham um grau de dificuldade muito elevado. 

Nessas ideias do século XIV parece haver um uso consciente de ideias gerais sobre 

quantidades independentes e variáveis dependentes, onde as funções são definidas 
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por uma descrição verbal de uma propriedade específica ou diretamente por um 

gráfico (YOUSCHKESVITCH, 1976). 

Foi apenas no final do século XVI, quando François Viète apresentou uma 

clara distinção entre variável e parâmetro e introduziu uma simbologia especial para 

expressar equações e formulação de suas propriedades, que se tornou possível 

realizar operações com as próprias expressões algébricas (FERNÁNDEZ; CASTRO, 

2007). Viète promoveu um grande avanço, pois com a representação simbólica era 

possível estudar tipos gerais de equações e não apenas casos particulares, 

facilitando o estudo das estruturas de cada problema. Mas é importante ter em 

mente que ele não estudou variabilidade e que sua simbologia era ainda muito 

retórica (MOL, 2013). Por exemplo, a multiplicação era representada pela palavra in, 

diferentemente da notação algébrica atual, que é similar à desenvolvida por René 

Descartes, que era mais sistemática que a de Viète, tanto na sua representação 

como na interpretação geométrica (MOL, 2013). 

Descartes utilizou o método analítico grego e a álgebra de forma conjunta: ele 

convertia os problemas geométricos em equações, simplificava pelos métodos 

algébricos e então as resolvia geometricamente (MOL, 2013). Essa articulação 

servia para tornar as resoluções menos cansativas e confusas, já que para 

Descartes a geometria deveria dar um significado concreto à álgebra, enquanto a 

álgebra permitiria diminuir ao máximo o uso de figuras pela geometria 

(FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). Além disso, ele ampliou o estudo das curvas: ao 

invés de exigir que fossem desenhadas com réguas e compasso ou intersecção de 

um plano com sólidos conhecidos, ele considerou que eram aceitáveis para a 

geometria todas as curvas cujos pontos tivessem uma relação com os pontos de 

uma reta que pudesse ser expressa por uma equação; as demais curvas às quais 

ele, igual os gregos, chamou de mecânicas não seriam passíveis de serem 

analisadas pelas ferramentas geométricas (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007).  

Assim como Descartes, Fermat via os lugares geométricos como possíveis 

ferramentas para resolver graficamente equações (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). 

Tendo estudado os lugares geométricos, inclusive se dedicando à reconstrução da 

obra Lugares Planos, de Apolônio, com base em alusões contidas na Coleção 

Matemática de Papus, Fermat desejava, inicialmente, expressar os problemas 

geométricos de Apolônio por meio da simbologia algébrica de Viète (BOYER, 1996). 

Com este trabalho, descobriu que uma equação com duas variáveis descreve uma 
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curva no plano, ideia base para a geometria analítica (BOYER, 1996; ROQUE, 

2012). Fermat também esboçou o caso mais simples de equação linear e, 

posteriormente, relacionou equações às curvas de hipérboles, parábola, círculo e 

elipse, tendo, além disso, observado que equações cúbicas e quadráticas podem ser 

resolvidas através de cônicas e desenvolveu um método para encontrar máximos, 

mínimos e tangente de uma curva por um método similar ao que hoje é chamado de 

diferenciação (BOYER, 1996).  

Fernández e Castro (2007) apontam que, tanto na obra de Fermat como na 

obra de Descartes, pode se perceber a noção de curvas matemáticas abstratas, 

classificadas com base em suas características algébricas, mas que ambos não 

utilizavam sistematicamente eixos de coordenadas, tendo em vista que 

consideravam as incógnitas como segmentos de retas e não como números. 

Todavia, o século XVII foi uma época de grandes avanços tanto para o 

desenvolvimento da álgebra como da geometria e, graças aos estudos que 

combinaram esses dois campos, o desenvolvimento da matemática foi 

impulsionado. Como apontou Lagrange: 

 

Enquanto álgebra e geometria seguiram caminhos separados, seu 
progresso foi lento e suas aplicações limitadas. Porém, quando ambas as 
ciências uniram suas forças, tomaram uma da outra uma vitalidade fresca e 
desde então desfilaram rapidamente para a perfeição (LAGRANGE apud 
FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007, p. 81, tradução nossa

3
). 

 

Dessa forma, neste período surgiram quatro ideias fundamentais para o 

desenvolvimento do conceito de função, como aponta Kleiner (1989): 

 Extensão do conceito de números realizada principalmente por 

Bombelli e Stifel; 

 Criação da álgebra simbólica por Viète e aperfeiçoada por seus 

seguidores, dentre eles Descartes; 

 Os estudos do movimento realizados por Kepler, Galileu e outros 

cientistas, que o colocaram como um problema central da ciência; 

 O casamento da álgebra e geometria presente, em especial, nos 

trabalhos de Fermat e Descartes. 

 

                                                           
3
  Tradução nossa do espanhol, tradução de Fernándes e Castro do latim. Fernándes e   

.  Castro não informaram o ano da obra de Lagrange. 
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1.1.2 O conceito de função em debate 

 

Foi com o desenvolvimento do Cálculo que o conceito de função começou a 

ser melhor delineado por Newton e Leibniz que, embora tenham trabalhado de forma 

independente, obtiveram resultados semelhantes através do estudo das curvas 

marcado por interpretações cinemáticas e geométricas. 

Newton considerou a curva descrita pelo movimento constante de pontos, 

onde as grandezas são maiores ou menores de acordo com a velocidade com que 

crescem em um mesmo tempo, e restringiu as curvas às imagens geométricas de 

funções reais (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007; ZUFFI; PACCA, 1999). Assim, 

Newton utilizou a ideia intuitiva de movimento contínuo e dois conceitos 

apresentados por ele como fluente — uma quantidade que varia com o tempo — e 

fluxión — velocidade com que ocorre a variação do fluente — para estudar curvas 

através da trajetória de um ponto móvel sobre ela que podia ser expressa como 

polinômios de grau infinito; a soma dessas potências mostrou-se uma importante 

ferramenta para a matemática (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). 

Já Leibniz considerou que a curva era formada por infinitos pequenos 

segmentos de retas ou como um polígono de infinitos lados, com comprimentos 

infinitamente pequenos (VÁZQUEZ; REY; BOUBÉE, 2008; FERNÁNDEZ; CASTRO, 

2007). Em seu manuscrito De functionibus, o termo função aparece associado aos 

conceitos de lugar geométrico e de séries infinitas, em problemas onde Leibniz 

apresenta seu método para encontrar a medida de quaisquer segmentos 

dependentes das curvas, como é o caso da tangente, normais e secantes — as 

quais ele chamava de fluxiones (CASTILLO, 2013). Ele avança mais em seus 

estudos percebendo a possibilidade de estabelecer uma relação inversa, determinar 

as ordenadas da curva dada a tangente, subtangente ou subnormal (CASTILLO, 

2013). Assim, o termo função passa a ser utilizado em um sentido matemático: 

 

Os elementos que Leibniz denomina “funções” não se referem a constantes, 
mas sim a grandezas que variam regularmente, ou seja, grandezas que 
variam de acordo com uma dada lei, por exemplo, são a abscissa ou 
ordenada de uma curva, e que estão relacionadas com outras variáveis. 
Assim, se antes de agosto de 1673 o termo função denotava uma tarefa, 
trabalho ou dever, a partir de De functionibus se denominam funções as 
grandezas mutuamente dependentes de acordo com uma determinada lei 
dada (CASTILLO, 2013, p. 7, tradução nossa). 



 

  25 

Vemos assim que Leibniz utilizou o termo função para estabelecer uma 

relação entre grandezas mutuamente dependentes por meio de uma lei, e também o 

aplicou à solução de problemas geométricos, o que difere da visão atual de função 

tanto no que se refere à abstração, quanto à atual ausência de exigência de relação 

inversa.  

O termo e a noção de função foram aceitos pelos irmãos Jacob e Johann 

Bernoulli que passaram a adotá-lo, aperfeiçoá-lo e utilizá-lo, trocando opiniões sobre 

qual seria a notação mais adequada juntamente com Leibniz e se dedicaram ao 

estudo de diversas curvas — a maioria transcendentes, como indicam as 

correspondências trocadas entre eles e seus trabalhos publicados (FERNÁNDEZ; 

CASTRO, 2007; YOUSCHKEVITCH, 1976). Por exemplo, em 1718, Johann (1718 

apud FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007, p. 113, tradução nossa) indicou que “Se chama 

função de uma grandeza variável a uma quantidade, que se compõe de qualquer 

forma desta grandeza variável e de constantes”, uma definição mais próxima da 

atual que a primeira apresentação de Leibniz e, nesse mesmo artigo, introduz a letra 

grega   (Fi) para representar a característica da função e escreve o argumento à 

frente sem parênteses:    (ROQUE, 2012; YOUSCHKEVITCH, 1976). 

Em seu processo de criação, Leibniz apresentou à matemática várias 

palavras e notações, prestando grande contribuição para uma evolução simbólica 

que permitiu modificar a visão de equação — que passou de expressão de uma 

relação algébrica para um mecanismo que permitia encontrar uma quantidade a 

partir de outras —, e desenvolver novos métodos para estudar relações entre 

grandezas que não eram possíveis com a álgebra até então conhecida, como era o 

caso das curvas transcendentes (ROQUE, 2012). Isso significou um grande avanço, 

pois até então todos os problemas precisavam ter uma curva da qual se buscava, 

por exemplo, uma tangente, e o cálculo permitiu inverter essa situação: dada uma 

reta tangente, seria possível buscar a curva ou lei de variação (ROQUE, 2012). 

Assim, entre as contribuições de Newton e Leibniz está a generalidade de 

seus métodos que permitiu a ampliação do domínio de curvas, incluindo curvas 

transcendentes e a representação de funções como séries infinitas. Dessa forma, 

nesse período, a ideia de função se desenvolvia como uma ferramenta para 

solucionar problemas envolvendo curvas. 

Essa realidade começou a mudar no século XVIII, quando Leonard Euler 

publica a obra Método para encontrar as linhas curvas que possuem uma 
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propriedade de máximo ou de mínimo (1740), em que aponta a possibilidade de 

tratar os problemas apenas sob o ponto de vista da análise pura, o que para ele 

significava do ponto de vista das funções (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). Foi sua 

obra Introdução à análise dos infinitos (1748) que adotou o conceito de função como 

um ente matemático, que juntamente com os processos infinitos, como a soma de 

séries, formavam um novo campo da matemática: a análise (FERNÁNDEZ; 

CASTRO, 2007). No prefácio dessa obra de dois volumes, Euler (1748 apud 

FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007) explica que o primeiro trata das funções de 

variáveis, porque elas são o objeto da análise infinitesimal; nesse trabalho, Euler 

adota basicamente a definição de função de Johann Bernoulli, como observamos 

pelo trecho: 

 

Uma função de uma quantidade variável é uma expressão analítica, 
composta de qualquer forma desta mesma quantidade e de números ou 
quantidades constantes. Assim, qualquer expressão analítica que, além da 
variável z, contém também quantidades constantes, é uma função de z. Por 
exemplo: a + 3z; az – 4zz; az + b/AA-zz; cz etc. são funções de z (EULER, 
1748 apud SIERPINSKA, 1992, p. 45, grifo nosso, tradução nossa). 

 

Apesar de não definir o que seriam expressões algébricas, Euler buscou 

apresentá-las precisamente, pois neste mesmo trabalho define, além de função, os 

termos constante e variável de forma semelhante a atual. Em sua definição, Euler 

inclui variáveis imaginárias, dando um grande passo e colocando as funções de 

variável real e complexa em um mesmo patamar (YOUSCHKEVITCH, 1976). 

Explica que além das variáveis e constantes uma expressão analítica pode 

ser formada por um número finito ou infinito de operações algébricas. Adotando a 

classificação de Leibniz para curvas, Euler as classifica como algébricas ou como 

transcedentes (as funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e que 

envolviam integrais e equações diferenciais) (ROQUE, 2012; YOUSCHKEVITCH, 

1976). Euler também apresentou novas classificações de funções como implícitas e 

explícitas, uniformes e multiformes e ampliou o conjunto das funções básicas que 

podem ser representadas com uma expressão analítica para incluir curvas 

transcendentes (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007; ROQUE, 2012; YOUSCHKEVITCH, 

1976). Além disso, Euler afirmou que qualquer função poderia ser expandida em 

uma série de potência, mas essa expansão era vista como uma ferramenta de 

análise e não como objetivo, e que toda função podia ser construída algebricamente, 
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utilizando-se as funções elementares, como                             e teoriza a 

existência de uma função inversa para uma função dada parametricamente 

(ROQUE, 2012; KLEINER, 1989; YOUSCHKEVITCH, 1976). Euler não considerou a 

existência de funções constantes, mas foi o primeiro a tentar esclarecer o que 

significa o termo expressão analítica (YOUSCHKEVITCH, 1976). 

Em alguns momentos Euler adota outra definição de função, como sendo “a 

relação entre y e x e expressa no plano XY por uma curva riscada a mão livre” 

(CAJORI, 2007, p. 316). Euler discorre sobre a relação entre curva e função no 

segundo volume de Introdução, obra na qual afirma que “[…] uma função qualquer 

de x dará uma certa linha reta ou curva; donde segue que reciprocamente se pode 

descrever as linhas curvas mediante as funções” (EULER 1748 apud FERNÁNDEZ; 

CASTRO, 2007, p. 117). No mesmo volume, Euler passa a classificar as curvas 

como contínuas, descontínuas ou mistas, mas em um sentido diferente do atual, 

pois para Euler uma curva era contínua quando podia ser descrita por apenas uma 

expressão algébrica, ou seja, havia uma única lei que determinava a curva em todo 

seu domínio (YOUSCHKEVITCH, 1976). Já as curvas eram descontínuas quando 

havia uma mudança na lei analítica da função que a descreve em, pelo menos, um 

intervalo de seu domínio — neste caso, as funções eram compostas de partes 

contínuas e, por isso, também eram denominadas por ele como mistas ou 

irregulares (YOUSCHKEVITCH, 1976). Nessa época, era comum se considerar que 

as funções descontínuas não eram importantes para estudos, pois se acreditava que 

elas não existiam na natureza (YOUSCHKEVITCH, 1976). 

Para Euler, a álgebra não era apenas uma representação do objeto 

matemático, ela possibilitava uma definição interna dos objetos por meio das 

relações operacionais — dadas pelas funções — entre as quantidades, que sendo 

tratadas abstratamente não demandavam considerações sobre sua natureza 

(ROQUE, 2012).  Dessa forma, vemos que o conceito de função passava a ser 

bastante influenciado pela álgebra, sendo comum que suas definições recorressem 

à concepção algébrica. 

Essa visão algébrica do conceito de função começa a ser questionada no 

século XVIII motivada principalmente pelo “problema das cordas vibrantes”; em que 

se buscava determinar a função da curva formada por uma corda elástica presa 

pelas extremidades após ser deformada até certa forma inicial e em seguida solta 

(ROQUE, 2012).  
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D’Alembert expressou esse problema por meio da equação diferencial parcial 

   

         

   , em que   é uma constante obtida de acordo com a densidade e tensão 

da corda, e a corda deve ser homogênea, de comprimento   e com velocidade inicial 

nula, e concluiu que a solução poderia ser expressa por         
 

 
        

 
 

 
       , com   e   como variáveis em que  , apesar de arbitrária, deveria ser 

necessariamente periódica e ímpar, devendo ainda      coincidir no intervalo   

    com a função que descreve a condição inicial da corda, pois assim, com base 

em um “artigo de fé” aceito no século XVIII, duas expressões que concordam em um 

intervalo, concordam em todos os outros lugares (KLEINER, 1989; FERNÁNDEZ; 

CASTRO, 2007; ROQUE, 2012). D’ Alembert pontuou ainda que, em sua opinião:  

 

Não podemos expressar analiticamente em uma forma mais geral se 
assumirmos uma função de t e x. Mas então esta suposição significa 
encontrar a solução de problema só para os casos nos quais todas as 
diferentes figuras da corda que vibra podem ser expressas por uma só 
equação diferencial. Me parece que em todos outros casos será impossível 
dar a y uma forma geral (D’ALEMBERT, 1749 apud FERNÁNDEZ; 
CASTRO, 2007, p. 124-125, tradução nossa). 

 

 Assim, D’Alembert impôs condições iniciais para a corda que, apesar de 

serem diversas, restringiam a solução para as funções que Euler classificou como 

contínuas (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007; ROQUE, 2012). Euler valorizou o método 

utilizado por D’Alembert, mas não considerou que era a solução geral do problema 

por não concordar com as restrições, uma vez que, para Euler, a configuração inicial 

não precisava ser dada por uma fórmula única, mas também por múltiplas 

expressões analíticas definidas em diferentes intervalos do eixo x, ou ainda serem 

estabelecidas por uma curva desenhada a mão livre (ROQUE, 2012; 

YOUSCHKEVITCH, 1976). D’Alembert não concordava com Euler, o que gerou uma 

grande discussão sobre a natureza das funções que poderiam ser admitidas nas 

condições iniciais de problemas físicos (YOUSCHKEVITCH, 1976). Em 1753, Daniel 

Bernoulli apresenta uma nova solução, argumentando, com base em estudos físicos 

sobre as vibrações musicais, que a solução pode ser representada por uma série 

infinita de termos trigonométricos que, com a escolha correta de coeficientes, 

poderia ser tão geral quanto uma série de potência (KLEINER, 1989; ROQUE, 2012; 

YOUSCHKEVITCH, 1976). Nem D’Alembert nem Euler concordaram com a solução 
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de Daniel Bernoulli, que se apoiava em argumentos físicos e não matemáticos 

(FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). 

Essa polêmica impulsionou o debate sobre o conceito de função que, até 

então, era embasado em três consensos, como explicam Fernández e Castro 

(2007): que toda curva pode ser expressa como uma função; que toda função devia 

ser dada por uma expressão analítica ou fórmula; e que deveria haver apenas uma 

representação analítica para todo intervalo numérico. A grande contribuição do 

debate da corda vibrante foi a ampliação do conceito de função, que passou a incluir 

também funções que tinham diferentes expressões analíticas para diferentes 

intervalos e funções de curvas desenhadas a mão livre que, possivelmente, não 

podiam ser representadas por uma combinação de expressões analíticas (KLEINER, 

1989). 

Assim, esse problema impulsionou a ampliação do conceito de função, de 

modo que, em 1755, na obra Institutiones calculi differentialis, Euler propôs uma 

nova definição para função, buscando englobar todas as classes conhecidas de 

relação, com base na noção geral de correspondência entre pares de elementos que 

esteve presente implicitamente em suas obras anteriores (YOUSCHKEVITCH, 

1976). Como podemos ver na citação a seguir, o conceito não mais se restringe à 

expressão analítica: 

 

Se certas quantidades dependem de outras quantidades de maneira que se 
as outras mudam essas quantidades também mudam, então temos o hábito 
de chamar essas quantidades de funções dessas últimas. Essa 
denominação é bastante extensa e contém nela mesma todas as maneiras 
pelas quais uma quantidade pode ser determinada por outras. 
Consequentemente, se x designa uma quantidade variável, então todas as 
outras quantidades que dependem de x, de qualquer maneira, ou que são 
determinadas por x, são chamadas funções de x (EULER, 1755 apud 
ROQUE, 2012, p. 302). 

 

Se observarmos as definições de função apresentadas após o início das 

discussões do problema da corda vibrante por Euler e D’Alembert, poderemos ver a 

relação desse problema físico com o conceito de função sob os diferentes pontos de 

vistas desses matemáticos. Como explica Roque (2012), a generalidade da nova 

definição de Euler evidencia a importância do problema físico sobre a concepção de 

função de Euler, que amplia sua definição, enquanto que D’Alembert utilizou o 

conceito de função para limitar as configurações iniciais possíveis da corda. 
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Em Encyclopédie, publicada em 1757, D’Alembert apresenta a seguinte 

definição para o verbete função: 

 

Função, s.f. (Álgebra). Os antigos geômetras, ou melhor, os antigos 
analistas, chamaram função de uma quantidade qualquer x às diferentes 
potências dessa quantidade; mas, hoje, chamamos função de x, ou, em 
geral, de uma quantidade qualquer, a uma quantidade algébrica composta 
de tantos termos quanto quisermos e na qual x se encontra, ou não, 
misturado de um modo qualquer com constantes (D’ALEMBERT, 1757 apud 

ROQUE, 2012, p. 303). 
 

 O conflito de D’Alembert e Euler durou ainda muitos anos, mas a visão de 

Euler foi sendo cada vez mais disseminada, ainda que com ressalvas. O primeiro a 

apoiá-lo foi Lagrange que, após manter um intercâmbio epistolar com Euler, publicou 

o trabalho Investigaciones sobre La natureza y La propagación Del sonido (1759), no 

prólogo do qual indica como sendo um de seus objetivos reconciliar as 

considerações de D’Alembert, Euler e Daniel Bernoulli por meio de uma visão 

sintética da natureza e das pequenas vibrações (YOUSCHKEVITCH, 1976; 

FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). Em 1797, Lagrange apresenta sua definição de 

função no livro Teoría de las funciones analíticas, embasada em expressões 

analíticas como Euler, como podemos ver na citação a seguir:  

 

Chamamos função a toda expressão matemática de uma ou várias 
quantidades na qual estas aparecem de qualquer maneira, relacionadas ou 
não com algumas outras quantidades que são consideradas como 
constantes, enquanto as quantidades das funções podem tomar todos os 
valores possíveis (LAGRANGE, 1797 apud FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007, 
p. 128). 

 

 Tanto a definição de Euler quanto a de Lagrange utilizaram um caráter 

algébrico para limitar a generalidade das funções, limitando-as às que podem ser 

representadas como série de potências, não concordando com as ideias de Daniel 

Bernoulli, que considerava também as expressões dadas por séries trigonométricas 

(FERNÁNDEZ; CASTROS, 2007). Um passo importante para esse debate foi dado 

por Joseph Fourier (1768-1830), em seu trabalho Memoria sobre la propagación del 

calor, apresentado pela primeira vez à Academia de Paris em 1807, mas publicado 

apenas em 1822 (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). Ele apresenta um importante 

resultado: que toda função definida em um dado intervalo pode ser representada por 

uma série de senos e cossenos. 
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A importância desse resultado se deve ao fato de Fourier apresentar uma 

regra para o cálculo dos coeficientes de uma série trigonométrica que representasse 

uma função f(x) arbitrária, uma vez que essa era a maior objeção à ideia de Daniel 

Bernoulli (LUZIN, 1998a). Fourier defende assim, que todas as funções, e não 

apenas algumas, como acreditavam Euler e Lagrange, podiam ser representadas 

por séries trigonométricas, o que ia de encontro a muitas concepções aceitas na 

época (ROQUE, 2012). Além disso, seu trabalho recebeu fortes críticas do comitê da 

Academia de Ciências de Paris quanto à falta de rigor, mas como seu resultado 

permitia solucionar problemas concretos de fenômenos físicos, não podia ser 

ignorado, o que fez com que exercesse grande impacto no desenvolvimento da 

matemática (ROQUE, 2012). Kleiner (1989) destaca três consequências de seu 

trabalho: o fim do “artigo de fé” do século 18, que dizia que se duas funções 

analíticas distintas concordam em um intervalo, concordariam fora do intervalo, 

surgindo o recurso — e necessidade — de definir uma função somente em um 

intervalo; mostrou que o conceito de descontinuidade proposto por Euler era falho, 

tendo em vista que algumas funções tidas como descontínuas para Euler podiam ser 

representadas por uma única expressão, sendo, portanto, contínuas pela mesma 

definição (esse fato era conhecido por alguns autores, incluindo Euler, mas não 

havia gerado um debate para esclarecimento); renovou o sentido de expressões 

analíticas. 

Segundo Luzin (1998b), a descoberta de Fourier mostrou que muitos dos 

debates ocasionados pelo problema da corda vibrante foram causados pela 

confusão entre dois conceitos que, embora pareçam idênticos, são muito distintos: o 

conceito de função e de sua representação analítica. Pois, uma vez que todas as 

funções podem ser representadas por uma série, a expressão analítica não seria a 

função, mas uma representação desta, o que deixou a expressão analítica de uma 

função e sua representação geométrica em um mesmo patamar (ROQUE, 2012; 

KLEINER, 1989). Assim, utilizando as ferramentas do cálculo desenvolvidas no 

século XVII, o conceito de função passou de uma expressão analítica para uma 

curva (desenhada a mão livre), para retornar a uma expressão analítica numa forma 

específica: a série de Fourier (KLEINER, 1989).  

Na obra Théorie analytique de la chaleur, Fourier apresenta uma definição 

mais geral de função: 
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Em geral, a função  x representa uma sucessão de valores, ou ordenadas, 
os quais cada um é arbitrário. Uma infinidade de valores sendo atribuídos à 
abscissa x, existe um número igual de ordenadas  x. Todas têm valores 
numéricos atuais, ou positivos, ou negativos, ou nulos. Não se supõe que 
essas ordenadas estejam sujeitas a uma lei comum; elas se sucedem uma 
à outra de um modo qualquer, e cada uma delas é dada como se fosse uma 
única quantidade (FOURIER, 1822 apud ROQUE, 2012, p. 319-320, grifo da 
autora). 

 

Alguns pontos a respeito dessa definição merecem ser comentados para uma 

melhor compreensão. Primeiramente, essa definição só aparece no fim da obra, que 

era voltada a problemas físicos, quando poderiam surgir situações envolvendo 

funções mais gerais do que as consideradas por Fourier, o que torna a palavra 

atuais muito importante, pois o termo significa não infinitos, excluindo assim todas as 

funções com valores infinitos (ROQUE, 2012). Pois, como indica a expressão “em 

geral” utilizada no início da definição, teoricamente, há a possibilidade de uma 

função assumir valores infinitos (ROQUE, 2012). Nota-se, ainda, a exigência de um 

valor único para cada ordenada, e a dependência da ordenada em relação à 

abscissa, sem que para isso haja uma lei comum, ou seja, no sentido de Euler, 

continuidade (ROQUE, 2012). 

Essa visão mais geral do conceito de função está presente na obra de 

matemáticos do século XIX, como é o caso de Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) 

que, em seu Cours d’ analyse, apresenta a seguinte definição de função: 

 

Quando quantidades variáveis são ligadas de modo que, quando o valor de 
uma delas é dado, pode-se inferir os valores das outras, concebemos 
ordinariamente essas várias quantidades como expressas por meio de uma 
delas que recebe, portanto, o nome de “variável independente”; e as outras 
quantidades, expressas por meio da variável independente, são as que 
chamamos funções desta variável (CAUCHY apud ROQUE, 2012, p. 332). 

 

Vemos que Cauchy construiu seu conceito de função com base na relação e 

diferença das variáveis dependentes e independentes, compreendendo como 

variável uma quantidade numérica indeterminada ou genérica, que passava por 

vários valores, podendo se restringir a um dado intervalo; e classificou as funções 

em simples e mistas, mas em um sentido diferente de Euler: as simples seriam as 

funções polinomiais, exponenciais logarítmicas e trigonométricas, enquanto as 

mistas eram composições das simples, como a função log(cos x) (ROQUE, 2012). 

Também em seu Cours d’ analyse, Cauchy definiu função contínua, 

diferenciável e integrável com base no conceito de limite (FERNÁNDEZ; CASTRO, 
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2007).  O primeiro matemático a definir função contínua em um sentido próximo ao 

atual, semelhante ao de Cauchy, foi Bernhard Bolzano, em 1817, mas infelizmente, 

por questões políticas, sua obra foi pouco difundida, de modo que se acredita que 

ambos os matemáticos obtiveram suas conclusões de forma independente 

(FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). Cauchy definiu a integral de função contínua e, 

com isso, ampliou as alternativas de representações de funções por meio de 

expressões na forma de integrais ou séries trigonométricas cujos coeficientes 

fossem obtidos por meio de integrais definidas (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). 

Essas definições foram muito importantes para o desenvolvimento do cálculo 

diferencial e integral atual, e possibilitaram, juntamente com a definição e 

compreensão mais clara de função proposta por Gustav Lejeume Dirichlet (1805-

1859), a construção de uma prova rigorosa para a possibilidade de representação de 

funções por meio de séries trigonométricas propostas por Fourier (KLEINER, 1989). 

Como dito anteriormente, Kleiner (1989) explica que Fourier não chegou a 

demonstrar propriamente que uma função qualquer poderia ser representada por 

uma série trigonométrica — isso na verdade não é possível — e coube a Dirichlet, 

em 1829, determinar as condições necessárias para que uma função possa ser 

representada como uma série de Fourier, por meio do teorema a seguir:  

 

Se uma função   tem apenas um número finito de descontinuidades e um 

número finito de máximos e mínimos em (-l, l), então   pode ser 
representada por sua série de Fourier em (-l, l). (As séries de Fourier 

convergem pontualmente para f em que f é continua, e para 
              

 
 em 

cada ponto x onde f é descontinua) (DIRICHLET, 1829 apud KLEINER, 
1989, p. 9). 

 

 Dirichlet chegou a esse resultado após perceber que para que uma função 

fosse representada como uma série trigonométrica não bastava que seus valores 

fossem finitos (atuais), como observou Fourier (ROQUE, 2012). A função também 

não podia ser descontínua em todos os pontos, pois, nesse caso, ela não seria 

integrável, e apresentou a função       
                 

                    
  como um exemplo no 

qual a integralização não é possível no sentido clássico — de Cauchy —, pois a 

função não define uma área (ROQUE, 2012). A “função de Dirichlet” não pode ser 

representada por uma ou mesmo várias expressões analíticas, não é dada por uma 

curva desenhada a mão livre, não pode ser representada como uma série de Fourier 
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ou uma série de potências, nem é derivável, além de ser descontínua em todos os 

seus pontos — num sentido atual —, e ilustra o conceito de função como um 

emparelhamento arbitrário (ROQUE, 2012; KLEINER, 1989).  

Diante de todas essas características se fazia necessário admitir um conceito 

mais geral de função, que não podia partir de sua representação como uma 

expressão analítica. Numa versão revisada do artigo “Sobre a convergência das 

séries trigonométricas que servem para representar uma função arbitrária entre 

limites dados”, artigo em que havia apresentado o teorema e funções citados 

anteriormente, Dirichlet (1837 apud ROQUE, 2012, p. 365) acrescenta a definição de 

função a seguir: 

 

Sejam a e b dois números fixos e x uma quantidade variável que recebe 
sucessivamente todos os valores entre a e b. Se a cada x corresponde um 
único y, finito, de maneira que, quando x se move continuamente no 
intervalo entre a e b, y = f(x) também varia progressivamente, então y é dita 
uma função contínua de x nesse intervalo. Para isso, não é obrigatório, em 
absoluto, nem que y dependa de x de acordo com uma mesma e única lei, 
nem mesmo que seja representada por uma relação expressa por meio de 
operações matemáticas. 

 

Essa definição de função como correspondência arbitrária é importante, pois 

embora Fourier e Cauchy tenham falado de funções arbitrárias, na prática eles 

haviam tratado apenas de funções representáveis por expressões analíticas ou 

curvas, de modo que Dirichlet foi o primeiro a tratar legitimamente funções como 

correspondência arbitrária (KLEINER, 1989).  

   Fernández e Castro (2007) apontam que Dirichlet acreditava que o resultado 

de seu teorema era válido para funções mais gerais, como as descontínuas, mas 

precisava de uma definição de integral mais apropriada para esse tipo de função. 

Essa ideia foi desenvolvida por um de seus alunos, Bernhard Riemann (1826-1866), 

que se dedicou ao estudo das integrais e ampliou a definição de Cauchy para este 

conceito, de modo que a classe de funções representáveis por uma série de Fourier 

não dependia mais de continuidade, de modo que ele é apontado com o precursor 

do processo de estudo das funções descontínuas na matemática (KLEINER, 1989). 

 As pesquisas sobre convergência seguintes aos estudos das séries de 

Fourier se baseavam na distribuição dos pontos sobre a reta, impulsionando 

questões sobre o que são os números, quais séries convergem, como os números 

se distribuem na reta, entre outras perguntas que motivaram maiores estudos para 
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descrição dos números reais de modo mais detalhado (ROQUE, 2012). Entre os 

matemáticos que se dedicaram aos estudos dos números reais destacam-se Cantor 

(1845-1918) e Richard Dedekind (1831-1916), e como consequência de seus 

estudos obteve-se resultados como a construção do conjunto dos números reais e 

da cardinalidade, que permitiram o estabelecimento da distinção entre os conjuntos 

dos números reais e racionais, constituindo um ambiente onde a ideia de função 

começa a ser associada como correspondência biunívoca entre conjuntos 

numéricos, que inicia a construção da nova teoria dos conjuntos (ROQUE, 2012).  

 Dedekind define função em seu trabalho “O que são e para que servem os 

números” por meio da ideia de aplicação, como podemos ver a seguir: 

 

Por uma representação   de um sistema dado compreendemos uma lei, de 
acordo com a qual cada elemento determinado s do sistema é associado a 
um determinado objeto que se denomina imagem de s e se denota pelo 
símbolo     ; é possível dizer que      corresponde ao elemento s, ou que 

     é obtido de s pela representação, ou que s é transformado em      
pela representação   (DEDEKIND, 1887 apud FERNÁNDEZ; CASTRO, 
2007, p. 162). 

 

 A definição de Dedekind foi criticada, na época, por utilizar o conceito de 

conjuntos e aplicações, até então não definidos (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007). 

Mas, é interessante considerar que essa visão de função como relação entre 

conjuntos arbitrários gradualmente ganhou destaque na matemática do século XX 

(KLEINER, 1989). 

 Outra definição de função que também utiliza o conceito de conjuntos, mas 

elimina o termo aplicação, trazendo a ideia de relação como base para a 

compreensão desse conceito é dada por Giuseppe Peano (1858-1932), em 1911. 

Nela, Peano define Produto Cartesiano de conjuntos e Relação como um 

subconjunto do produto cartesiano, para então definir função como uma relação 

especial, como vemos na citação a seguir: “Se dois pares ordenados (x, y) e (x, z) 

com um mesmo primeiro elemento estão na relação funcional f então 

necessariamente y = z.” (PEANO, 1911 apud FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007, p. 

163). 

 A definição de Peano foi aceita por Russel e Whitehead, como pode ser visto 

pelo desenvolvimento que realizam da teoria das relações em Principia Mathematica 

(SIERPINSKA, 1992). Diversos textos passam a adotar uma visão mais abstrata de 

função, como as visões propostas por Dedekind e Peano, em especial a definição 
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proposta pelo grupo Bourbaki, em 1939, no primeiro fascículo dos Elementos de 

Matemática (FERNÁNDEZ; CASTRO, 2007): 

 

Sejam X e Y dois conjuntos, diferentes ou não. Uma relação entre uma 
variável x de E e uma variável y de F é dito relação funcional de E para F, 
se existe um elemento y de F, e apenas um, que está na relação 
considerada com x. 
Se dá o nome de função a operação que associa assim todo elemento x de 
E ao elemento y de F que se encontra na relação dada com x; se diz que y 
é o valor da função para o elemento x, e que a função esta determinada 
pela relação funcional considerada (BOURBAKI, 1939 apud FERNÁNDEZ; 
CASTRO, 2007, p. 163-164). 

 

 Essa definição de função continua atual. O grupo Bourbaki prestou uma 

grande contribuição para a uniformização de notações e terminologia por meio de 

suas publicações, de modo especial nos Elements de Mathematiques, que 

promoveram uma síntese organizada e articulada do conhecimento matemático 

(ESQUINCALHA, 2012). 

 

1.2  O conceito de função no ensino de matemática no Brasil. 

 

Na perspectiva do ensino de matemática no nosso país, o conceito de função 

se fez presente nos três períodos fundamentais característicos do século XX: nas 

primeiras décadas do século passado, com as reformas Francisco Campos e 

Capanema, e com o advento do Movimento da Matemática Moderna (MMM), entre 

os anos 50 e 70, e nas reformas educacionais do pós-MMM até a atualidade.  

 

1.2.1 Início do século XX: as reformas Francisco Campos e Capanema 

 

A Reforma Francisco Campos, como ficou conhecida uma série de decretos 

que se propunha a organizar a educação do país, em 1931, foi responsável por 

organizar o ensino secundário permitindo ao governo controlar o currículo e 

programas a serem adotados (SOUZA, 2012). Para elaboração do programa de 

matemática, foi convocado Euclides Roxo, professor e diretor do Colégio Pedro II 

que, em 1929, havia sido responsável pelas discussões, no Brasil, sobre a 

modernização do ensino de matemática. Quando foi convidado para estruturar o 

ensino de matemática no nível secundário, Roxo utilizou sua experiência e seus 
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conhecimentos sobre os debates internacionais acerca da renovação do ensino de 

matemática e expandiu as inovações implantadas no Colégio Pedro II para todo o 

país (SOARES; DASSIE; ROCHA, 2004). 

A Reforma Francisco Campos foi responsável por extinguir as disciplinas 

independentes: aritmética, álgebra e geometria em todo o país e implantar a 

disciplina de matemática, que estava presente em todas as cinco séries do Ensino 

Fundamental (SOARES; DASSIE; ROCHA, 2004). O currículo, nesse processo de 

agrupamento, foi estruturado em torno do conceito de função e ampliado para 

introduzir noções de cálculo diferencial e integral (SOARES; DASSIE; ROCHA, 

2004).  

 Dessa forma, o conceito de função deveria ser apresentado de forma intuitiva 

e, ao longo das séries, ir sendo gradativamente desenvolvido sob a forma 

geométrica e analítica, de modo a articular as diferentes partes da matemática em 

um conjunto harmônico (SOUZA, 2012). 

 Embora não tenha sido completamente aceita pelos professores, por ter sido 

implantada de modo autoritário e vertical e, independente das críticas, a Reforma 

Francisco Campo deixou um grande legado para a Educação Matemática: a 

institucionalização da Matemática como disciplina em todo o país e sua implantação 

em todas as séries do Ensino Fundamental. 

 As mudanças e debates sobre a educação continuaram nos anos seguintes, 

na década de 40, com a Reforma Capanema nela o programa de Matemática 

assume um caráter mais tradicional, embora tenha mantido as orientações 

metodológicas para os programas do curso ginasial que norteou o ensino de 

Matemática até 1961 (BERTI, 2005). E, posteriormente, na década de 50 e início de 

60, com o MMM, que se tornou a mais conhecida e radical reforma curricular 

(SOARES; DASSIE; ROCHA, 2004). 

 As reformas Francisco Campos e Capanema impulsionaram a publicação de 

diversos livros que atendessem as novas demandas (VALENTE, 2004), em especial 

graças à unificação das disciplinas de Aritmética, Álgebra e Geometria em uma 

única disciplina, que passou, às vezes, a serem apresentadas em um único livro de 

Matemática. Em busca de compreender a abordagem de função no ensino de 

matemática, após as reformas Francisco Campos e Capanema, vamos analisar um 

livro que reflete as características do período. O livro escolhido foi a 32ª edição do 

“Curso de Matemática” de Manoel Jairo Bezerra, escrito para os cursos de segundo 
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grau (equivalentes aos antigos cursos Clássicos e Científicos na reforma 

Capanema), portanto, posterior as duas reformas, e que venderam mais de 1 milhão 

de cópias (MACIEL, 2010). Esses livros em volume único traziam o conteúdo a ser 

trabalhado nos três anos de curso, tendo no capítulo XI o conceito de função — por 

isso será a esse capítulo que nos restringiremos em nossos estudos. 

  

1.2.2.1 Estudos do capítulo XI do livro “Curso de Matemática” de Manoel Jairo 

Bezerra 

  

 O capítulo possui 14 páginas, organizadas em 25 tópicos, sendo 1 para 

exercícios resolvidos, 4 de exercícios para resolver – embora esses exercícios não 

tenham a solução, trazem as respostas para verificação –, que aparecem 

distribuídos ao longo dos demais tópicos que foram destinados para apresentação 

do conteúdo e explicações.  

 O capítulo se inicia com a seguinte definição de função: “Diz-se que uma 

variável y é uma função de uma variável x, quando a cada valor de x corresponda, 

mediante uma certa lei, um ou mais valores de y” e, em seguida, apresenta a 

notação y = f(x). A primeira coisa que nos chamou a atenção nessa definição é a 

possibilidade de existência de mais de uma imagem para um mesmo elemento do 

domínio, aspecto que fica mais claro ao analisarmos o tópico 3, “Funções unívocas e 

plurívocas”, que explica que as funções unívocas são as funções que relacionam x a 

um e somente um elemento, o que equivale à atual definição presente em livros 

didáticos, e plurívocas, quando são associadas a mais de um elemento, 

exemplificando com a função y = arc sen (x).  Essa nomenclatura de funções, bem 

como outras utilizadas nesse capítulo para classificação (explícita, implícita, 

algébrica, transcendentes, racionais e irracionais), foram propostas por Euler e não 

são mais utilizadas na educação básica. 

 Nesse livro, o conceito de função é apresentado com a ideia de 

correspondência entre os valores e, a seguir, são introduzidos os conceitos de 

variáveis dependentes e independentes, função de variável real (explica que apenas 

essas serão estudadas), de domínio, intervalos abertos e fechados, zeros de uma 

função e as classificações de funções já mencionadas e de função inversa e 

elementares. Todos esses conceitos são apresentados partindo de definições e 
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seguindo para exemplos. Os exercícios propostos são para classificação das 

funções, resolução de problemas por meio de operações aritméticas e algébricas e 

demonstrações por meio dos mesmos recursos.  

O livro traz um tópico dedicado às sucessões, que define como funções, cujo 

domínio de definição é o conjunto dos números naturais e, no tópico seguinte, 

apresenta a ideia de termo geral de uma sequência e as ideias de progressão 

geométrica, destacando que existem sucessões nas quais não é possível determinar 

o termo geral, exemplificando com o caso da sequência dos números primos. 

A partir do tópico 19, o livro discute a representação gráfica de uma função, 

por meio do sistema de coordenadas cartesianas retangular, e realiza um estudo 

sobre o crescimento e decrescimento de uma função. Primeiro, definindo cada caso 

e, em seguida, analisando os casos das funções exponenciais, logarítmicas e seno, 

cujo gráfico cartesiano tinha, nos 1º e 4º quadrantes, um círculo, fazendo referência 

ao círculo trigonométrico. Em seguida, apresenta da mesma maneira os gráficos das 

funções cosseno, tangente e cotangente, comentando que são obtidos de modo 

análogo à função seno. Destacamos que não há nenhum exemplo que utilize a 

construção de gráficos por meio de uma tabela ou do cálculo de pares ordenados.  

O livro não tem preocupação com aplicação dos conceitos a problemas 

contextualizados. A única alusão a uma aplicação é quando define sucessão e a 

apresenta como um caso particular das funções para calcular os termos de 

sequências. Não foi identificada nenhuma discussão que mostrasse a relação entre 

os diferentes campos da matemática. Durante todo o capítulo foi utilizada como 

estratégia a apresentação de definições, nomenclaturas e notações, seguida de 

exemplos que, em nenhum caso, apresentavam soluções para exercícios. Os 

exercícios resolvidos eram todos de um mesmo tipo: identificar o campo de 

existência da função, ou seja, determinar o domínio da função. 

Vemos assim, que, nesse livro, o conceito de função é apresentado de forma 

concisa, não havendo preocupações com a aplicabilidade dos conteúdos fora do 

contexto escolar, nem com demonstrações ou deduções dos resultados 

apresentados, e que são tratadas, nesse capítulo, as funções trigonométricas 

associadas ao círculo trigonométrico, ainda que brevemente. 
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1.2.2 O conceito de função no Movimento da Matemática Moderna 

 

O MMM teve inicio na década de 1950 motivado, por um lado, pela corrida 

científica e tecnológica do pós-guerra — em especial o período conhecido como 

Guerra Fria, entre Rússia e Estados Unidos — e, por outro, em resposta à 

constatação da distância entre o currículo escolar e o desenvolvimento científico-

tecnológico (FIORENTINI; LORENZATO, 2007).  

O desenvolvimento tecnológico ocorrido no pós Segunda Guerra Mundial, 

impulsionou a discussão sobre a necessidade de reformulação do ensino da ciência. 

Em uma reunião em 1959, na Organização Europeia de Cooperação Econômica, 

surgiu a ideia de modernizar o currículo de Matemática, tendo como inspiração, em 

especial, os trabalhos realizados pelo grupo Bourbaki (ESQUINCALHA, 2012). 

No Brasil, o domínio científico tornou-se uma questão de segurança nacional 

e levantou o debate da educação científica nas escolas (RAMOS, 2012). A partir de 

acordos com outros países — como os acordos MEC-USAID, firmados entre os 

governos do Brasil e dos Estados Unidos da América — para a criação de 

instituições de pesquisa e ensino e de agências de fomento, houve um 

favorecimento do desenvolvimento científico e um estímulo à modernização do 

ensino de ciências e matemática (RAMOS, 2012). 

 Por meio do MMM, buscava-se implantar no currículo escolar os conceitos 

desenvolvidos a partir do século XVIII, além de uma nova abordagem para os 

conteúdos tradicionais, defendendo-se a precisão da linguagem matemática, em 

especial através das linguagens dos conjuntos, das relações e estruturas 

matemáticas, mudando o enfoque das habilidades computacionais para o estudo 

das propriedades das operações (GOMES, 2012) 

 Um dos principais objetivos do Movimento era integrar os campos da 

aritmética, álgebra e geometria. Euclides Roxo, ao propor essa unificação, anos 

antes, já levava em consideração os debates realizados em âmbito internacional 

nesse sentido. O Movimento enfatizava, ainda, a importância dos elementos lógicos 

em lugar de aspectos pragmáticos apresentados sem justificativas e de 

procedimentos mecânicos, tendo em vista que, desde o século XIX, a lógica e a 

busca de um rigor axiomático tinham se tornado fundamentais para a Matemática 

(GOMES, 2012).  
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 Um aspecto interessante é que a implantação desse movimento não 

enfrentou uma resistência articulada, apesar de algumas publicações da imprensa 

mencionarem resistências de pais e professores, não houve censuras ou grandes 

contestações por parte de outros movimentos de renovação (BURIGO, 2006). 

 O conceito de função, a partir do MMM, passou a fazer parte de forma regular 

dos livros didáticos e ganhou popularidade em sala de aula, pois, assim como na 

proposta de Roxo, ele foi visto como elemento unificador da Matemática (SOARES, 

2010). A diferença estava na abordagem que, com o Movimento, passou a ser 

através da Teoria dos Conjuntos (SOARES, 2010). 

 Gomes (2012) destaca, ainda, o importante papel assumido pelos livros 

didáticos nessa época, pois foram grandes instrumentos para promover a 

disseminação das ideias modernistas, além de servirem como ferramenta para 

preparação de aulas e exercícios, já que o aumento da demanda de professores 

levou a uma contratação menos seletiva de profissionais e um rebaixamento de 

salários, fazendo com que fosse preciso fornecer recursos que auxiliassem na 

prática docente. 

 Assim, estudamos o capítulo II, dedicado ao conceito de função, de um livro 

do período do MMM, a fim de compreender melhor as mudanças realizadas nessa 

nova abordagem. O livro escolhido para análise foi o primeiro volume, dedicado a 1ª 

série do colegial, “Matemática Curso Colegial Moderno” de Luiz Mauro Rocha, Ruy 

Madsen Barbosa e Scipione De Pierro Neto (1970) — essa coleção é indicada por 

Valente (2011) como a presença mais significativa de obras modernas para o ensino 

colegial. 

 

1.2.2.1 Comentários sobre o Capítulo II do livro “Matemática Curso Colegial 

Moderno” 

 

 O conceito de função é introduzido nesse livro no segundo capítulo, intitulado 

“Produto Cartesiano, Relações Binárias, Aplicações e Funções”, composto de 40 

páginas. Esse não é o único capítulo que aborda o conceito de função, mas como 

estamos interessados em conhecer a abordagem introdutória do conceito, mais do 

que o estudo de funções especificas, analisaremos apenas ele.  
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 O capítulo inicia justificando que, em diversas situações, é necessário 

estabelecer relações entre conjuntos, em especial na matemática, onde a maioria 

das questões estudadas envolvem relações. Ainda na introdução, o autor chama 

atenção para a diversidade de representações envolvendo relações entre conjuntos. 

Há, nessa apresentação, uma preocupação, ainda que carente de aplicações ou 

exemplos diretos, de mostrar a utilidade do conceito. O primeiro tópico a ser 

apresentado é Produto Cartesiano, que se inicia com a retomada de conjunto de 

dois elementos para, em seguida, definir par ordenado. Ele apresenta exemplos e 

ilustra, por meio de comentário, sobre o fato de que os pontos (2, 3), (3, 2) e (2, 2) 

são representados graficamente por pontos distintos. Em seguida, define produto 

cartesiano e exemplifica por meio de listas de pares ordenados, tabela e 

representação gráfica no plano cartesiano. A seguir, tendo como base pares 

ordenados, define relação binária e segue ilustrando-a por meio de diagrama de 

setas, tabelas, conjuntos, gráfico cartesiano e grafos, estabelecendo relações entre 

algumas representações. Assim como em Produto Cartesiano, os autores 

apresentam, em seguida, as terminologias e seus significados a serem utilizados 

(domínio, imagem, contradomínio, gráfico de uma relação). Destacam as relações 

de equivalência, suas propriedades e classes, e a relação de ordem, como suas 

simbologias e propriedades, utilizando as representações numérica e algébrica de 

conjuntos, os diagramas de conjuntos, grafos e figuras. 

 O livro inicia o tópico Aplicações e Funções com a seguinte definição: “Sejam 

A e B dois conjuntos não vazios. Se uma lei f associa a cada elemento de A um e 

um só elemento de B, dizemos que f é uma aplicação de A em B”. Nesse livro, os 

termos aplicação e função são tratados como sinônimos, mas embora não seja dito 

isso explicitamente, num vocabulário apresentado no fim do capítulo, os autores 

realizam uma distinção, indicando função como aplicações entre conjuntos 

numéricos. A primeira vez que a palavra função aparece no texto é em aplicações 

inversas, entre parênteses, para indicar que ambos os termos podem ser utilizados. 

A partir desse ponto, o termo função passa a ser utilizado mais vezes no texto, 

inclusive nos exercícios propostos ao final do capítulo. Sendo assim, vemos que a 

definição de aplicação adotada é semelhante à atual definição de função, e exige a 

unicidade para a imagem de cada elemento do domínio. 

 Após a definição de função, o livro ilustra a ideia com quatro exemplos, todos 

por meio de diagramas de setas e, em uma observação, apresenta dois 
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contraexemplos comentados. Seguindo o padrão, o livro apresenta as notações e 

terminologias do assunto, seguidas das definições e passa a apresentar a 

classificação de aplicações (injetora, sobrejetora, bijetora, inversa, pares, ímpares e 

monotônicas). O livro classifica as aplicações dos exemplos utilizados inicialmente 

para ilustrar aplicações em injetoras, sobrejetoras e bijetoras e, para as funções 

bijetoras, pares, ímpares e monotônicas, utiliza exemplos representados em gráficos 

cartesianos. Para concluir a apresentação do conteúdo, o livro traz duas aplicações, 

ambas em geometria: a primeira para o cálculo da distância entre dois pontos no 

plano, e a segunda para deduzir a equação de uma circunferência por meio da 

distância entre seus pontos e centro. São, então, propostos todos os exercícios do 

capítulo, organizados de acordo com os conteúdos do título. No fim do capítulo 

encontramos, ainda, um vocabulário com 29 verbetes que traz o significado das 

novas terminologias apresentadas e, sempre que necessário, suas notações, para 

servir de resumo e lembrete, de acordo com o próprio livro. 

 Diante do exposto, percebemos que, assim como nos livros anteriores ao 

MMM, não houve grande preocupação com aplicações no cotidiano ou mesmo a 

outras ciências e que, em geral, os conteúdos são apresentados por meio de 

definição, seguida de notação, terminologias e exemplos. É nos exemplos e 

ilustrações que encontramos uma mudança significativa: há um maior número de 

representações nas explicações sobre o conceito de relações, que envolvem 

tabelas, diagramas de flechas, gráficos cartesianos, esquemas na forma de grafos e 

figuras de diagramas de Venn. Também nota-se um maior número de páginas 

dedicado ao assunto, pois, mesmo se considerarmos apenas a parte “Aplicações e 

Funções”, serão quinze páginas, havendo, ainda, a página de soluções dos 

exercícios e vocabulários. O estudo de funções elementares passou a ser realizado 

em outro capítulo, diferentemente do que aconteceu no livro de Bezerra (1975) que 

englobava essas funções — chamadas por ele de usuais —, no mesmo capítulo em 

que introduzia o conceito de função. 

 

 

 

 

 



 

  44 

1.2.3 O conceito de função do pós Movimento da Matemática Moderna aos dias 

atuais 

 

 A partir da década de 80, surgiram novas recomendações para o ensino de 

Matemática no Brasil, pois as Secretarias Estaduais e Municipais de Ensino 

começaram a propor reformulações no currículo em contraposição às ideias 

implantadas pelo MMM. Acreditava-se que o MMM havia comprometido a qualidade 

da educação matemática devido à ênfase dada à simbologia e nomenclatura 

(BRASIL, 1997). São realizadas, então, em diversos estados, discussões sobre 

aspectos sociais, antropológicos e linguísticos no ensino de matemática (BRASIL, 

1997). 

 Por exemplo, na rede estadual de São Paulo, no processo de elaboração da 

chamada Proposta Curricular para o ensino de 1º grau, é proposto um ensino de 

matemática que leve em consideração aspectos quantitativos da realidade, 

desenvolva o raciocínio lógico e a capacidade de abstração e generalização, 

promovendo um domínio das ideias básicas em constante aprofundamento (PIRES, 

2008). Para isso, propõe que os conteúdos sejam abordados “em espiral”, de forma 

integrada em torno de questões e valores sociais reconhecidos (PIRES, 2008). Já a 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no período de 1989 a 1992, propõe 

a interdisciplinaridade como eixo para o projeto curricular, através do Movimento de 

Reorientação Curricular e, para isso, sugere o uso de temas geradores (Transporte, 

Moradia, Saúde, Saneamento Básico, Trabalho, Lazer e Convivência) que articulem 

o currículo escolar com a realidade da comunidade local (PIRES, 2008). 

 Propostas semelhantes às apresentadas são construídas em diferentes 

estados e municípios e, no período de 1995 a 2002, surge um processo nacional de 

organização do Currículo Escolar, por meio da construção dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e das Diretrizes Curriculares Nacionais, que buscavam 

nortear os currículos a fim de possibilitar uma formação básica comum em todo o 

país (PIRES, 2008). Nesses documentos, o ensino deveria apresentar a matemática 

como um instrumento para a compreensão do mundo, e estabelecer conexões entre 

os diferentes blocos de conhecimento da matemática, entre a matemática e as 

outras áreas, e com o cotidiano, por meio dos Temas Sociais Urgentes (PIRES, 

2008). 
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 Embora as propostas apresentadas no PCN apresentem muitas ideias 

semelhantes às propostas dos documentos estaduais e municipais desenvolvidos na 

década de 80, eles trouxeram aspectos recentes, frutos das Investigações em 

Educação Matemática, como a importância dos conhecimentos prévios dos alunos, 

o papel do erro na aprendizagem, a diferença entre obstáculos didáticos e 

epistemológicos, o uso da investigação e da história da matemática como 

ferramentas de ensino. 

 Para compreender como essas orientações foram recebidas, analisamos o 

segundo capítulo do primeiro volume da 2ª edição da coleção “Matemática: contexto 

& aplicações”, de Luiz Roberto Dante (2013) que foi a coleção de livros de 

matemática, para o Ensino Médio, mais adotada no Brasil no programa do PNLD 

atual (2015) (BRASIL, 2014). Acreditamos que esse livro reflete as novas 

concepções do período e representa o material mais acessível para a maioria dos 

estudantes brasileiros. 

 

1.2.2.2 Comentários sobre o Capítulo 2 do livro “Matemática: contexto & 

aplicações” 

 

 O livro “Matemática: contexto & aplicações” traz o conteúdo de função no 

primeiro volume destinado ao primeiro ano do Ensino Médio, sendo introduzido o 

conceito de função no capítulo 2, logo após o capítulo de Conjuntos e conjuntos 

numéricos, e tendo continuidade nos capítulos numerados de 3 a 6, dedicados ao 

estudo de funções específicas. As considerações que realizaremos serão apenas do 

capítulo 2. 

 O capítulo tem 31 páginas, incluindo exercícios que estão distribuídos ao fim 

de cada um dos 11 tópicos utilizados para organizar os conteúdos abordados. A 

introdução do conceito é realizada pelos primeiros dois tópicos. No primeiro tópico, 

há um comentário sobre a história das funções. O texto informa que o conceito foi 

um trabalho desenvolvido por muitos matemáticos e destaca os trabalhos e 

definições de Leibniz e Dirichlet. A seguir, informa que data a importância das 

funções, esse conceito já estudado no ensino fundamental será aprofundado e 

estudado mais formalmente. O segundo tópico busca apresentar algumas 

aplicações de funções tanto dentro da matemática, como na física.  O conceito 

é apresentado inicialmente por meio de exemplos, como a relação entre a 
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quantidade e o preço a pagar na compra de gasolina, seguida da analogia de função 

como uma máquina (de dobrar). Nesses exemplos são utilizadas tabelas.  

 Após essa discussão inicial, no terceiro tópico, o livro apresenta função por 

meio de conjuntos, utilizando diagramas de flechas e uma tabela seguida de dois 

contra exemplos e um exemplo. O autor também apresenta a seguinte definição de 

função: “Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma 

regra que indica como associar cada elemento x   A a um único elemento y   B.”. 

Juntamente com as notações de função e um diagrama de setas ilustrando o 

conceito. Vemos aqui uma definição basicamente igual à utilizada durante o MMM e 

apresentada pelo grupo Bourbaki. 

 As ideias de domínio, contradomínio e conjunto imagem são apresentadas no 

quarto tópico, com alguns exemplos, sempre acompanhados de diagramas de setas. 

Já as fórmulas algébricas das funções são trazidas como um meio para descrever 

as regras ou leis que expressam a correspondência de uma função. E, no tópico 

seguinte, é realizado um estudo sobre o domínio de uma função real, utilizando 

exercícios resolvidos. 

 No quinto tópico, o livro se dedica ao estudo do domínio de uma função real. 

Destacando a necessidade de assegurar que o denominador de frações é diferente 

de zero, e os radicando são não nulos. 

 No sexto tópico o livro introduz a representação gráfica de uma função. 

Primeiro lembra o uso de do sistema de eixos ortogonais, e comenta sobre ele ter 

sido formalizado por René Descartes, explica sobre a organização do eixo, as 

coordenadas cartesianas e o nomenclatura de abscissa e ordenada. Conclui o tópico 

explicando sobre o cálculo da distância entre dois pontos no eixo cartesiano e 

apresenta a equação de uma circunferência. No tópico seguinte, o livro continua 

com a representação gráfica, defini o gráfico e apresenta a notação algébrica e 

gráfica equivalente para um caso genérico. Explica como verificar se o gráfico 

representa uma função imaginando “linhas verticais” e em seguida orienta como 

construir um gráfico de uma função utilizando uma tabela para encontrar alguns 

pares ordenados. Por fim, traz uma orientação para identificar o domínio e 

contradomínio de uma função. 

 O oitavo tópico utiliza a representação gráfica para explicar os conceitos de 

funções e intervalos crescente e decrescente. No nono tópico realiza uma discussão 

sobre a taxa de variação média de uma função inicialmente com uma definição 
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formal e depois com observações que remetem a ideias mais intuitivas ou aplicadas, 

como “rapidez” de variação e a velocidade média de deslocamento de um corpo. Já , 

o tópico dez, utiliza primeiramente diagramas de setas para as funções injetivas, 

sobrejetivas, bijetivas e depois gráficos com “linhas horizontais” imaginárias para 

identificar funções injetivas em gráficos cartesianos. Além de definir função inversa, 

o livro apresenta um roteiro para determinar a função inversa de uma função dada 

sua fórmula algébrica; o roteiro se baseia em mudança de variável e operações 

algébricas. Em seguida, traz o gráfico da função inversa, utilizando a simetria em 

relação à bissetriz dos quadrantes ímpares do gráfico de uma função e sua inversa. 

 No décimo primeiro tópico, é realizada uma associação entre o conceito de 

função e as sequências numéricas com números inteiros positivos e negativos, 

seguindo do estudo especifico das progressões aritméticas e geométricas. Para 

concluir o capítulo o livro traz dos tópicos: “Pensando no Enem” — que traz três 

questões do Enem, uma na física, uma na biologia e um estudo de gráfico de linha 

com a relação entre reclamações recebidas e resolvidas pelo Setor de Atendimento 

ao Consumidor em uma dada semana; “Outros contextos” — que discute sobre 

obesidade, com dados em porcentagem sobre alimentação e índices populacionais; 

“Vestibulares de Norte a Sul” — com dez questões, duas de cada região do pais 

sobre função. 

 Podemos observar que o livro traz elementos do MMM, como a diversidade 

de representações, a definição seguida dos sistemas de notação, o aumento no 

número de páginas para o assunto, além da separação de capítulos para o estudo 

de funções específicas — mas ambos têm, nesse livro, muito mais espaço. Há 

também uma preocupação em apontar a presença desse conteúdo fora da sala de 

aula, por meio de exemplos. Em especial, destacamos a o segundo tópico e os 

exercícios propostos e resolvidos que buscam trazer aplicações do conceito de 

função. Outra diferença é o grande número de exercícios e exemplos resolvidos 

durante a apresentação dos conceitos e o cuidado em trazer comentários sobre a 

história do desenvolvimento do conceito. 

 Observando a história do conceito de função podemos perceber o papel 

essencial desempenhado pelas representações para a construção e ampliação da 

ideia de função, juntamente com os problemas reais que motivaram seu 

desenvolvimento. Mas, a análise dos livros didáticos revela que tanto os problemas 

como as múltiplas representações demoraram a aparecer de forma significativa no 
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processo de ensino desse conceito. A diversidade de representações que o MMM 

trouxe veio desvinculada de uma aplicação a problemas reais e era apresentada 

exclusivamente de forma formal e abstrata, o que pode comprometer a 

compreensão desse conceito. Nos livros mais recentes começamos a ver um maior 

equilíbrio entre as aplicações que podem motivar o estudo de função da mesma 

forma que motivaram sua criação e as diversas representações desse conceito, mas 

ainda há pouca discussão nesse capítulo sobre a articulação entre as diferentes 

representações e a conversão entre elas, que, no caso de gráfico, ficou restrita à 

abordagem por meio de tabelas, que não propicia uma visão ampla dos parâmetros 

gráficos da função. 

 Sierpinska (1992) também aponta a importância de proporcionar ao aluno 

contato com diferentes representações de funções de forma que o estudante possa 

flexibilizar o uso das diferentes representações e assim evitar que o estudante 

confunda a representação com o conceito representado. Dessa forma, buscamos na 

Teoria dos Registros de Representações Semióticas norteamento sobre como 

utilizar as diferentes representações do conceito de função a fim de contribuir para 

uma melhor compreensão desse conceito. 
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2 A TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS 

 

A linguagem é o meio pelo qual o ser humano expressa seus pensamentos, 

organiza informações sociais, culturais e/ou científicas, e as relaciona por meio de 

signos e estruturas lógicas. O próprio funcionamento cognitivo depende de registros 

e signos, é através da internalização deles que desenvolvemos as representações 

mentais, realizamos diferentes funções cognitivas (objetivação, comunicação, 

tratamento) e produzimos novos conhecimentos (DUVAL, 2012c). A semiótica é a 

teoria que estuda todas as formas de signos, ou seja, todo sistema e fenômenos de 

significação. 

A Teoria dos Registros de Representações Semióticas desenvolvida por 

Raymond Duval (2004, 2009, 2011b) ― filósofo e psicólogo francês que realiza 

pesquisas no campo da psicologia cognitiva, em especial para o ensino de 

matemática ― aponta para a necessidade e importância das representações 

semióticas para o ensino e aprendizagem de matemática. 

Duval (2015) explica que a matemática se diferencia de todas as outras 

formas de conhecimento e atividade por duas características cognitivas e 

epistemológicas: a possibilidade de desenvolvimento independente de fontes 

externas de informação e o poder ilimitado de exploração para geração de novos 

conhecimentos. Essas características se devem ao papel fundamental 

desempenhado pelas representações na matemática, cujo objeto de estudo não é, 

em geral, acessível de forma empírica e intuitiva imediata, o que torna indispensável 

o uso de representações. 

O estudo da história da matemática revela a importância das representações 

tanto pela sua grande variedade, quanto pelo papel que o seu desenvolvimento 

desempenhou para a evolução do pensamento matemático (DUVAL, 2010). 

Entendemos, assim, que para o aprendizado da matemática é necessária a 

criação e utilização de representações. Todavia, é preciso ter um cuidado no 

processo de ensino, pois, segundo Duval (2009), não há compreensão na 

matemática enquanto não se é capaz de distinguir um objeto de sua representação. 

Um mesmo objeto matemático pode ser representado de diversas formas. O 

conceito de função, por exemplo, pode ser representado por: diagramas, gráficos, 

expressões algébricas, língua natural, tabelas, dentre outros. Tendo cada uma delas 

algumas vantagens e limitações de acordo com as características que destacam.  
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Justamente por essa pluralidade, as representações são secundárias ao 

aprendizado conceitual. A essência do aprendizado está nas transformações que 

podemos fazer nesses registros, que devem promover o aprendizado do objeto 

matemático representado. Mas, tais transformações dependem diretamente do tipo 

de registro utilizado e das atividades que esse registro possibilita. 

Sendo assim, Duval explica que o sistema semiótico deve possibilitar a 

realização de três atividades cognitivas fundamentais: 

 

Primeiramente, constituir um traço ou um ajuntamento de traços 
perceptíveis que sejam identificáveis com uma representação de alguma 
coisa em um sistema determinado. Em seguida, transformar as 
representações apenas pelas regras próprias ao sistema, de modo a obter 
outras representações que possam constituir uma relação de conhecimento 
em comparação às representações iniciais. Enfim, converter as 
representações produzidas em um sistema em representações de um outro 
sistema, de tal maneira que estas últimas permitam explicar outras 
significações relativas ao que é representado. Todos os sistemas semióticos 
não permitem essas três atividades cognitivas fundamentais, por exemplo, o 
morse ou o código da rota. Mas a linguagem natural, as línguas simbólicas, 
os gráficos, as figuras geométricas, etc. permitem essas atividades. 
Falaremos, então, de registros de representação semiótica (DUVAL, 
2009, p. 36-37, grifo do autor). 

 

 Assim, o sistema de signo deve satisfazer essas três atividades cognitivas 

para ser considerado um registro de representação semiótica, e as representações 

matemáticas satisfazem essas condições. Cada uma dessas atividades cognitivas 

possuem características próprias e tem um papel específico para o aprendizado. 

Apresentaremos, a seguir, algumas das características dessas atividades, 

apontadas por Duval (2009, 2011b):  

 A Formação consiste na criação de uma representação compreensível. Para 

isso, é necessária a escolha de um registro (em geral, um sistema já constituído 

como o gráfico, algébrico, figural…) e dos dados e conteúdo que se deseja 

representar. Cada registro privilegia alguns dados em função de suas próprias 

regras (gramaticais, entraves de construção de figuras…), denominadas regras de 

conformidade. Essas regras são essenciais para garantir o reconhecimento da 

representação e permitir a realização dos tratamentos. São elas que definem um 

sistema de formação, e tratam basicamente: da determinação de unidades 

elementares (símbolos e vocabulários); de combinações aceitáveis das unidades 

elementares (regras de formação, gramática para línguas naturais) e das condições 

para que um sistema seja uma produção pertinente (regras canônicas de um gênero 
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literário, por exemplo). É importante compreender que a atividade de formação não 

se limita à aplicação das regras de conformidade — é, na verdade, um processo —, 

e que o conhecimento das regras de conformidade não assegura a produção de um 

registro, isto é, um sujeito é capaz de reconhecer um registro mesmo que não saiba 

criá-lo.  

 O Tratamento é uma transformação interna, isto é, a representação é 

modificada, mas o produto da transformação permanece no mesmo registro inicial. 

Essa atividade também possui regras próprias que podem ser específicas ou 

comuns a vários registros, estando em todo caso em concordância com as demais 

regras de tratamento específicas do registro utilizado. Por exemplo, temos a 

paráfrase na língua natural, o cálculo nas expressões numéricas e algébricas, a 

reconfiguração e anamorfose para as figuras. 

 A Conversão é uma atividade que mobiliza pelo menos dois registros: o 

registro de partida, no qual será realizada a atividade de conversão, e um registro de 

chegada, no qual estará o produto da transformação, podendo o conteúdo ser 

conservado totalmente ou apenas em parte. É, portanto, uma transformação externa 

ao registro. A conversão realiza uma interpretação das informações de um registro 

para outro. Dessa forma, como cada registro tem características próprias, é comum 

que eles evidenciem elementos diferentes do mesmo objeto. São exemplos de 

conversão: a ilustração, quando representamos por meio de uma imagem um texto, 

a descrição, que representa a conversão contrária, e as traduções. Não há, em 

geral, regras para realização de conversão e, nos casos em que existe uma regra, 

há muitas ambiguidades e dificuldades para sua compreensão, além de que a 

mesma regra não serve nos dois sentidos de conversão ― por exemplo, transformar 

a representação algébrica de uma função em gráfico, e converter o gráfico para sua 

representação algébrica requer métodos distintos ―, o que implica em dificuldades e 

custos operacionais diferentes para cada caso. 

Assim, as representações semióticas se caracterizam pela relatividade de 

cada registro e pela possibilidade de serem convertidas para outros sistemas 

semióticos, representando o mesmo objeto e, no entanto, tomando significações 

diferentes (DUVAL, 2009).  

É importante saber distinguir essas três atividades, pois cada uma 

desempenha um papel e representa uma dificuldade no processo de aprendizagem 

conceitual. É comum que no ensino de matemática os processos de formação e 
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tratamento sejam privilegiados em relação à conversão, fato que prejudica 

seriamente a aprendizagem conceitual, pois, como explica Duval (2012c), na 

matemática as atividades nunca ficam limitadas a um registro ― o que ocorre, em 

alguns casos, é que o processo de conversão acontece implicitamente, para 

antecipar resultados ou selecionar o melhor registro a ser utilizado, o que torna 

imprescindível a coordenação simultânea de vários registros. “Em outras palavras, 

em matemática, não pensamos jamais em um único registro, mas em vários ao 

mesmo tempo, mesmo se as produções vão privilegiar um único registro” (DUVAL, 

2011b, p. 116). 

O processo de aprendizado é, dessa forma, um incessante processo de 

conversões espontâneas. Por isso, a atividade de conversão é fundamental para a 

Teoria dos Registros de Representação Semióticas. Duval (2009, 2011b) classificou 

a atividade de conversão em congruente e não congruente, de acordo com o grau 

de complexidade da conversão. Segundo o autor, para saber se a conversão entre 

dois registros é congruente, devemos realizar uma segmentação comparativa, isto é, 

separar as unidades significativas de cada registro e comparar cada uma dessas 

unidades, diretamente ou por meio de outra representação que auxilie na 

codificação. Por exemplo, se, conhecendo a representação algébrica de uma 

função, deseja-se construir um gráfico, o estudante pode fazer isso diretamente, por 

meio do estudo do gráfico, ou indiretamente, através de uma tabela de valores que 

permita traçar o gráfico ponto a ponto, como apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 — Exemplo de conversões da representação algébrica f(x) = x para representação 
gráfica. 

Fonte: A Autora (2017) 

O estudante conhece o gráfico de 
outras experiências ou sabe que, como a 
função polinomial é de primeiro grau, o 
gráfico é uma reta. Por não ter coeficiente 
linear explícito, ela passa pela origem e, 
como o coeficiente angular dela é 1, ela 
dividirá o primeiro terceiro quadrante ao 
meio (45° de inclinação). 

O estudante pode calcular alguns 
pares ordenados, marcá-los no plano 
cartesiano e ligar os pontos. 

X f(x) 

-1 -1 

0 0 

1 1 

2 2 
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Duval (2009) explica que as conversões serão congruentes quando 

satisfizerem três condições: 

1. Existir correspondência semântica entre as unidades significantes; 

2. Conservarem a mesma ordem de apreensão das unidades significantes; 

3. Houver correspondência entre cada unidade da representação no registro 

de partida e chegada. 

 Quando uma conversão satisfaz uma, duas ou nenhuma dessas condições, 

ela será considerada não congruente. De acordo com a quantidade de critérios que 

satisfaz, as conversões são classificadas como mais ou menos congruentes, um 

menor grau de congruência indica que há uma maior dificuldade para sua realização 

enquanto uma conversão totalmente congruente seria facilmente resolvida.  

 Sobre as conversões é importante compreender que elas podem ser 

congruentes em um sentido, mas não no sentido contrário. Por exemplo, estudantes 

apresentam maior facilidade para dada a expressão algébrica de uma função 

esboçar seu gráfico, do que tendo o gráfico da função representá-la por meio de 

uma expressão algébrica — esse é o fenômeno da heterogeneidade (DUVAL, 2009). 

 O problema da conversão nos registros gráficos, figurais e tabelas se agrava 

por serem considerados como evidentes. A interpretação e análise deles são muitas 

vezes deixadas em segundo plano. O estudante, no entanto, por não atribuir 

significado às curvas e retas, não realiza uma leitura correta do gráfico. 

Consequentemente, os registros bidimensionais, que apresentam as unidades 

significantes interligadas, tornam a atividade de conversão mais difícil (DUVAL, 

2009). 

 Um exemplo de três representações não congruentes é dado na Figura 1:  

Figura 1 — Comparação de três representações não congruentes. 

 
Fonte: Duval (2011b, p. 122) 
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 Duval (2011b) destaca que os únicos elementos com correspondência são 

abscissa e ordenada, que representam x e y e os eixos traçados, não havendo 

congruência entre os termos em negrito. Note que “e […] mesmo sinal” e “O produto 

[…] é maior que 0” não estabelecem correspondência direta e regular, bem como a 

visualização dessa relação como uma região 2D sombreada no gráfico. 

 No que tange à natureza do registro, Duval (2010) classificou-os em dois: 

multifuncionais e monofuncionais, podendo serem discursivos e não discursivos. No 

Quadro 2 a seguir, temos a relação entre essas classificações e exemplos delas. 

 

Quadro 2 — Classificação dos diferentes registros mobilizáveis no funcionamento 
matemático (fazer matemático, atividade matemática). 

 
Representação discursiva 

Representação 
Não-discursiva 

REGISTROS 
MULTIFUNCIONAIS: 
Os tratamentos não 
são algoritmizáveis. 

Língua natural 

Associações verbais (conceituais). 

Forma de raciocinar: 

 Argumentação a partir de 
observações, de crenças…; 

 Dedução válida a partir de 
definição ou de teoremas. 

Figuras geométricas planas ou 
em perspectivas (com figurações 
em dimensão 0, 1, 2 ou 3). 

 Apreensão operatória e não 
somente perceptiva; 

 Construção com 
instrumentos. 

REGISTROS 
MONOFUNCIONAIS: 
Os tratamentos são 
principalmente 
algoritmos. 

Sistemas de escritas: 

 Numéricas (binária, decimal, 
fracionária…); 

 Algébricas; 

 Simbólicas (línguas formais). 
Cálculo 

Gráficos cartesianos. 

 Mudanças de sistema de 
coordenadas; 

 Interpolação, extrapolação. 

Fonte: DUVAL (2010, p. 14). 

Para Duval, o ensino de matemática deve estabelecer a conversão entre pelo 

menos um registro monofuncional e um registro multifuncional (KARRER, 2006). 

O desenvolvimento dos conhecimentos e os obstáculos referentes às 

representações semióticas perpassam três fenômenos: a diversificação dos registros 

de representação semiótica; a diferenciação entre o representante e o objeto 

representado; e a coordenação entre os diferentes registros (DUVAL, 2009).  Assim, 

“as significações que formamos dos objetos matemáticos, por intermédio de 

relações triádicas, objeto, signo e interpretante, constituem um dinâmico processo 

de formação das noções em nossas mentes” (SOUZA; MORETTI, 2015, p. 74). A 

formação de conceitos está, assim, diretamente relacionada ao acesso a diferentes 

representações que permitam conhecer diferentes dados do conceito, transformá-los 
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e descobrir suas propriedades, diferenciando-o de suas representações e 

aproximando-o do conceito matemático. 

 

2.1  As representações semióticas do conceito de função 

 

As representações de funções e a evolução notacional foram essenciais para 

a construção e formalização das ideias e do conceito de função, em especial as 

representações gráficas das curvas e as expressões algébricas para descrição de 

leis de relação. Mas o conceito de função possui outras representações que 

desempenham importantes papéis para sua compreensão como: a língua natural, os 

diagramas, as representações numéricas de pares ordenados, as tabelas e os 

esquemas. Discutimos algumas características das representações de função. 

 

2.1.1 A língua natural 

 

A língua natural desempenha um papel fundamental para a comunicação e o 

ensino de qualquer disciplina. Na matemática sua importância fica evidente, tanto 

para a compreensão de enunciados de problemas, definições, axiomas e teoremas 

enunciados nessa língua, como para o desenvolvimento do raciocínio nas formas de 

argumentação e dedução. 

As diferenças entre a língua natural e as linguagens científicas (ou formal) 

não dizem respeito às tarefas discursivas que cada uma cumpre, mas sim à forma 

como essas tarefas são realizadas, pois a língua natural também possui funções de 

processamento, e as linguagens formais e simbolismos também podem cumprir a 

função de comunicação (DUVAL, 2004). 

Duval (2012c) explica que a argumentação não pode ser desvinculada da 

língua natural, mas, em contrapartida, há em geral um custo de tratamento maior 

nessa representação do que nas representações algébricas e numéricas, tendo em 

vista que o registro em língua natural tem um elevado número de regras de 

conformidade, mas poucas regras de tratamento para a expansão discursiva, o que 

justifica que seja mais simples a compreensão por fórmulas literais do que por 

frases. 

Assim, há de se considerar que as transformações da língua natural na 

matemática, em geral, não se restringem a paráfrases ou inferências ― embora 
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essas sejam utilizadas para compreensão e construções argumentativas ―, mas 

envolvem também a conversão dessa língua para as linguagens formais (algébricas, 

numéricas, gráficas…). Em um estudo sobre congruência em problemas 

geométricos, Duval (2012a) aponta um dos problemas enfrentados no uso da língua 

natural pela matemática: o raciocínio matemático não funciona como a 

argumentação do pensamento natural, mesmo fazendo uso da linguagem natural. 

Portanto, a passagem entre os registros em língua natural e formal costuma ser uma 

conversão não congruente, e mesmo enunciados em língua natural podem estar 

organizados de forma não congruente internamente (DUVAL, 2012b). 

Assim, o estudo da atividade de conversão entre o registro em língua natural e 

outros registros semióticos é essencial para o tratamento e a aprendizagem, em 

especial do raciocínio dedutivo, mas acarreta uma das grandes dificuldades para o 

aprendizado. Duval (2012c, p. 295) explica que: 

 

A língua natural deve ser considerada, ao mesmo tempo, um registro de 
partida e um registro de chegada. Mas, é aí que está o ponto importante: 
esta conversão interna não é feita diretamente, ela passa por 
representações intermediárias. 

 

 O tipo de representação intermediária a ser utilizada muda de acordo com os 

tipos de representações envolvidas. 

     

2.1.2 As expressões algébricas 

 

As expressões algébricas são uma representação semiótica que desde seu 

surgimento atuam como uma importante ferramenta para resolução e descrição de 

problemas matemáticos, seja através de equações para identificação de incógnitas 

ou descrição de curvas e formas geométricas, seja na forma de funções para o 

estudo de relações. Usiskin (2004) identificou quatro concepções de álgebra:  

1. Álgebra como aritmética generalizada; 

2. Álgebra como estudo de métodos para resolver certos tipos de 

problemas; 

3. Álgebra como estudo de relações entre grandezas; 

4. Álgebra como estudo de estruturas; 
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Essa diversidade de papéis desempenhados pela álgebra se deve a sua 

capacidade de descrever, em uma linguagem simples, diferentes situações, e 

permitir uma generalização para aplicar as conclusões observadas a situações 

semelhantes. As regras de tratamento da representação algébrica costumam ser 

estudadas a partir do sétimo ano, permanecendo direta ou indiretamente em todos 

os conteúdos matemáticos a partir de então. De forma que, se um estudante é 

capaz de compreender suas regras de formação e tratamento, e puder converter — 

ou lhe for apresentado nessa representação — um fenômeno ou situação problema, 

ele pode resolver e estudar os novos conceitos, tendo como base os procedimentos 

de tratamento algébrico. 

O conceito de função situa-se diretamente na terceira concepção apresentada 

por Usiskin (2004). Nesse caso, para realizar seu estudo, o essencial é a 

compreensão de que essas expressões algébricas não são compostas de 

incógnitas e constantes, mas de variáveis e parâmetros (USISKIN, 2004). Essa 

mudança não diz respeito apenas à nomenclatura, mas ao papel desempenhado 

pelas unidades algébricas. É essencial que o estudante compreenda que agora o 

objetivo não é encontrar um valor desconhecido ou fornecer uma fórmula para 

resolver problemas, mas estudar “o comportamento global”, isto é, a variação 

sofrida pelo termo dependente quando se modifica o termo independente, e 

compreender a influência dos parâmetros nessa relação. Nessa concepção, embora 

haja um modelo a ser generalizado, esse modelo não é semelhante à aritmética, 

mas sim um modelo essencialmente algébrico (USISKIN, 2004). A distinção entre 

parâmetro, termo dependente e independente deve ser discutida, tendo em vista 

que até mesmo a representação clássica dos termos dependentes e independentes 

é feita pelas letras usualmente utilizadas para representar incógnitas em sistemas 

de equações. 

Essa representação foi tão importante para o desenvolvimento do conceito de 

função, quanto é, atualmente, para seu ensino. Se observarmos a organização 

curricular, o conceito de função costuma ser organizado pedagogicamente com 

base na expressão algébrica de cada classe de função. Assim, estudamos as 

funções polinomiais, trigonométricas, logarítmicas e exponenciais, por exemplo, e 

as definimos com base nas formas gerais de suas expressões algébricas. 

Duval (2011a) explica que as expressões algébricas possuem unidades 

significativas de fácil identificação, tendo em vista que, em geral, cada símbolo 
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corresponde a uma unidade significativa, tais como os diversos símbolos relacionais 

e operacionais, os símbolos de variável e os de expoente, coeficiente e constante. 

Contudo, é importante lembrar que alguns símbolos usualmente são obtidos, como 

é o caso do coeficiente 1 (DUVAL, 2011a). 

Quanto ao tratamento, é importante compreender que o discurso em 

matemática ocorre principalmente por substituição, diferentemente da 

argumentação em língua natural, que utiliza mais a adjunção ou acumulação, isto é, 

as expressões novas que sucedem uma expressão matemática não vêm para 

complementar e enriquecer os dados iniciais (DUVAL, 2012b). Ao contrário, elas 

substituem a expressão anterior, em virtude de definições e teoremas, e das regras 

de substituição próprias do registro formal matemático, o que confere ao 

desenvolvimento matemático uma ordem linear (DUVAL, 2012b). No caso das 

estruturas algébricas, as regras de transformações próprias desse sistema são, 

usualmente, fruto das propriedades da igualdade que permite a transformação de 

expressões algébricas em expressões equivalentes. 

Quanto às diferentes formas algébricas de se representar uma função, 

destacamos três expressões que representam a mesma função: 

 
         

     

      

 
A primeira representação que traz o símbolo f(x) evidencia a relação funcional 

e explicita x como elemento independente. A segunda expressão, também explícita, 

apresenta uma relação usualmente compreendida como y depende de x, mas 

poder-se-ia facilmente inverter essa relação. Na última expressão, considerada 

implícita, é a forma que lembra mais diretamente ao estudante as equações para 

resolução dos valores das incógnitas. 

Há de se considerar, ainda, os casos em que as funções são descritas por 

múltiplas expressões algébricas. Nesse caso, o estudante precisa atentar para os 

intervalos do domínio de cada expressão. O estudo do domínio também se faz 

necessário quando as regras de formação algébrica excluem algum elemento (por 

exemplo, o zero como divisor) ou, ainda, se estiver sendo realizado o estudo de um 
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fenômeno em que o elemento independente só possa assumir determinados 

valores. 

 

2.1.3 Os gráficos 

 

Os gráficos cartesianos são uma representação semiótica não discursiva e 

bidimensional. Essa representação tem, dentre suas características, a possibilidade 

de representar a infinitude e a continuidade, pois, embora os gráficos sejam finitos 

na folha de um papel, eles extrapolam sua representação e são potencialmente 

infinitos, e o sistema criado pelos eixos ortogonais possibilita o aproveitamento da 

representação do contínuo que a reta numérica possui e que outras representações 

não evidenciam (DUVAL, 2003, 2012b). 

Quanto aos tratamentos, Duval (2011a) apresenta três abordagens possíveis: 

 A abordagem ponto a ponto: essa costuma ser a abordagem utilizada 

para introduzir a representação gráfica e consiste na identificação de 

pares ordenados no sistema de eixos graduados; 

 A abordagem pela extensão do traçado efetuado: essa abordagem não 

se atém sobre um conjunto finito de pontos, como a anterior, mas em 

infinitos pontos potenciais. Mas também está limitada na busca de 

valores particulares e não se preocupa com a forma algébrica do 

gráfico; 

 A abordagem pela interpretação global de propriedades figurais: nessa 

abordagem há uma preocupação com a análise de todas as variações 

visuais do gráfico e como essas modificações estão relacionadas às 

unidades significativas da expressão algébrica. 

Quanto às unidades de significado, diferentemente das expressões 

algébricas, essas unidades não são tão evidentes, e precisam de uma análise 

global. Além disso, elas podem ser diferentes de acordo com o tipo de gráfico 

representado. 

Duval (2011a) estudou as unidades da representação da reta e identificou as 

variáveis visuais: sentido de inclinação do traçado, ângulos do traçado com os eixos 

e a posição do traçado em relação à origem do eixo vertical. Duval também 

apresentou a relação entre as variáveis visuais e as unidades simbólicas 

correspondentes, como pode ser visto no Quadro 3 a seguir: 
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Quadro 3 — Valores e variáveis visuais para y = ax + b no plano cartesiano 

 

Fonte: Duval (2011a, p. 101) 
 

Duval (2011a) destaca, ainda, que o conceito gráfico de inclinação da reta 

corresponde a duas variáveis algébricas: o sinal, que determina se será crescente 

ou decrescente, e o coeficiente angular, que determina o ângulo formado pela reta e 

o eixo das abscissas. E que o custo para a conversão entre registros gráficos e 

algébricos é desigual enquanto no sentido gráfico → algébrico e algébrico → gráfico, 

havendo, ao todo, 18 diferentes representações visuais para a reta. 

Já no caso das funções cujos gráficos são curvos, outras unidades básicas 

devem ser analisadas. Moretti e Luiz (2010) identificaram essas unidades e 

acrescentaram o procedimento informático para Interpretação Global das curvas na 

representação por gráficos cartesianos. As unidades básicas identificadas foram: 

variação, concavidade, assíntotas, pontos extremos relativos e globais, pontos de 

inflexão e continuidade (MORETTI; LUIZ, 2010). 

Destacamos, contudo, que nem todas as unidades básicas são estudadas na 

educação básica, tendo em vista que o estudo completo delas requer 

conhecimentos de cálculo diferencial. 

 

2.1.4 As Tabelas 

 

As tabelas desempenham um importante papel não apenas para o estudo das 

funções, mas para a organização e apresentação de informações em diversos 

campos além da matemática. As tabelas são uma forma prática de apresentar dados 

de forma rápida, facilitando a leitura e interpretação de informações inter-

relacionadas. Duval (2003) explica que a tabela possui regras de formação e 

tratamento, embora sua gramática seja simples. Primeiramente, para construir uma 

tabela é necessário dispor os dados em linhas e colunas, de forma que cada célula 
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apresente uma unidade de informação e possua correspondência com as demais 

células de cada linha e/ou coluna (DUVAL, 2003). A gramática da tabela orienta, por 

exemplo, sobre a constituição das margens e a possibilidades de células vazias e, 

no que se refere ao tratamento, as tabelas permitem a permutação entre linhas e 

colunas (DUVAL, 2003). O autor explica, ainda, que embora as tabelas possuam 

símbolos, números ou palavras como dados e seja apresentada numa forma 

bidimensional, ela não deve ser confundida com esses registros, pois sua 

constituição e seus tratamentos são diferentes ― as tabelas não permitem 

tratamento discursivo como a língua natural, nem podem ser consideradas contínuas 

como os gráficos cartesianos (DUVAL, 2003). 

Existem mais de um tipo de tabelas: as tabelas podem ter uma configuração 

mais simples, quando estabelecem uma relação de correspondência biunívoca entre 

elementos, ou serem mistas, usualmente chamadas de tabelas de dupla entrada, 

quando possuem diferentes leituras e organização. Como para o conceito de função 

as tabelas mistas não costumam ser usadas, não nos ateremos a discutir suas 

composições e tratamentos neste trabalho. 

É importante ter em mente que as tabelas não são representações 

autônomas, ou seja, elas precisam explícita ou implicitamente de uma representação 

em outro registro (DUVAL, 2003). E é essa articulação com outra representação que 

determina o modo de leitura da tabela, que pode ser vertical/horizontal, diagonal ou 

ambos, dependendo do tipo de problema ou do procedimento algébrico utilizado 

para construí-la. Essa é uma característica essencial para a função da tabela de 

representação auxiliar. Como outras representações bidimensionais, as tabelas 

podem servir como uma representação auxiliar para realizar a conversão entre 

registros não congruentes. Nos estudos de função essa é uma das principais 

utilizações das tabelas, juntamente com a exposição de dados complementares para 

problemas em língua natural.  

Quando utilizada como representação auxiliar entre registros algébrico e 

gráfico cartesiano, a tabela é, usualmente, montada com duas colunas, uma para os 

elementos do domínio e outra para os elementos do contradomínio. Para montar a 

tabela, o estudante substitui um elemento na expressão algébrica da função. 
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2.1.5 Os Diagramas de flechas 

 

Os diagramas de flechas são uma representação não discursiva e 

bidimensional que, embora muito presentes na introdução do conceito de função, 

como pode ser observado em livros didáticos, não tiveram muitos estudos sobre 

suas características semióticas. Duval (2004) discute sobre o uso de esquemas de 

flechas, mas, nesse caso, o estudo inclui esquemas diversos, não tratando 

especificamente do diagrama de flechas, pois, ao contrário do ocorreu no período 

do MMM, quando essa representação ganhou lugar de destaque para o estudo de 

conjuntos e de funções em geral, para Duval elas representam apenas um registro 

de representação como os outros. Nesse mesmo trabalho, Duval (2004) aponta que 

os esquemas de flechas ilustram relações e são um registro clássico para 

intermediar a conversão entre o registro em língua natural e linguagem formal. 

Ao analisar o livro “Matemática: Contexto e Aplicações”, percebemos que os 

diagramas de flechas para o estudo de função continuam sendo usados de forma 

semelhante aos do período do MMM, isto é, como recurso para ilustrar as 

características e nomenclatura dos conjuntos domínio e contradomínio de uma 

função (correspondência total do domínio e unicidade da imagem), para classificar 

as funções em injetivas, sobrejetivas e bijetivas, sendo usados também para 

introduzir o conceito de função inversa e composta. 

Possivelmente, isso foi mantido por se considerar que essa representação é 

especialmente útil para representar tópicos relacionados mais diretamente ao 

domínio e imagens da função, mas é importante compreender que nessa 

representação os domínios são representados de forma discreta e finita, sendo, 

assim, limitados para outras propriedades. Mas, considerando que as 

representações tabulares, gráficas e em língua natural também são encontradas, 

vemos que atualmente os diagramas de flechas não ocupam um papel central, mas 

apenas são uma das representações utilizadas, em especial nas introduções dos 

tópicos de função. Ao longo do conteúdo, essa representação é pouco utilizada 

mesmo como recurso intermediário, onde usualmente é mais utilizada a 

representação tabular. 
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2. 2    O cenário das pesquisas com Registros de Representações Semióticas e 

o ensino de funções 

 

A fim de conhecer as pesquisas que realizadas sobre Ensino e Aprendizagem 

de funções fundamentadas na Teoria dos Registros de Representações Semióticas 

realizamos uma pesquisa no banco de teses e dissertações da Capes, que possui 

amplo acervo de pesquisas nacionais de Pós-Graduação. 

Em uma primeira consulta utilizamos como palavra-chave: “Registros de 

Representações Semióticas”, sem as aspas, e foram obtidos 986.864 resultados. A 

análise dos títulos e resumos das primeiras páginas de resultados mostrou que 

muitas pesquisas fundamentam-se em outras teorias com a Teoria de 

Representações Sociais e Representações Mentais. Decidimos, então, adotar 

critérios para refinar a busca. Inicialmente, refinamos a busca pelo ano, optando por 

analisar as pesquisas realizadas no período de 2000 a 2016, o que reduziu os 

resultados a 834.897. Como ainda havia muitas pesquisas de outros campos 

decidimos refinar ainda mais a pesquisa, limitando-a aos programas onde seria mais 

provável encontrar pesquisas sobre o conceito de Função. 

A tabela 1 apresenta os nomes dos programas cadastrados na plataforma 

que foram pesquisados, juntamente com a quantidade de trabalhos identificados, no 

período de 2000 a 2016 em cada programa: 

 
Tabela 1 — Relação entre nomes de programas de Pós-Graduação e quantidade de 

trabalhos encontrados 

Nome do Programa de Pós-Graduação Quantidade 

Educação Cientifica e Tecnológica 253 

Educação e Ensino (MAIE) 20 

Educação em Ciências e Matemática 102 

Educação em Ciências e Matemática 378 

Educação em Ciências e Matemática – UFMT – UFPA – UEA 51 

Educação em Ciências e Matemáticas 243 

Educação Matemática 1510 

Educação Matemática e Tecnológica 166 

Educação para a Ciência e a Matemática 151 

Educação para a Ciência e o Ensino de Matemática 50 

Ensino de Ciências e Educação Matemática 254 

Ensino de Ciências e Matemática 834 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática 127 

Ensino de Física e de Matemática 69 

Ensino de Matemática 188 

Ensino e História das Ciências e da Matemática 104 

Fonte: A Autora (2017) 
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Para cada um dos resultados encontrados foram analisados os títulos e, 

quando necessário, o resumo, para determinar quais eram pesquisas na área de 

educação matemática e, em especial, aplicadas ao estudo de funções, além de 

estarem, pelo menos parcialmente, fundamentados na Teoria dos Registros de 

Representações Semióticas. Nossa busca identificou quarenta e oito trabalhos, 

sendo cinco teses e quarenta e três dissertações. Buscamos, então, os trabalhos 

completos para compreender como essas pesquisas foram realizadas. Agrupamos 

as pesquisas de acordo com o nível de escolarização onde ela foi realizada, e 

organizamos as pesquisas em ordem alfabética pelo nome do autor, juntamente com 

um código de identificação — as pesquisas com código iniciado com D são 

dissertações de mestrado e as iniciadas com T são teses de doutorado —, o título do 

trabalho e o ano de publicação. No Quadro 4 apresentamos as três pesquisas que 

não se enquadram em um nível de escolarização: 
 

Quadro 4 — Pesquisas não restritas a um nível escolar 

Código Autor Título Ano 

D1 
Anna Luisa de Castro Tecnologias digitais da informação e comunicação no 

ensino de funções quadráticas: Contribuições para 
compreensão das diferentes representações 

2011 

D2 
Umberto Almeida 
Silva 

Análise da abordagem de função adotada em livros 
didáticos de matemática da educação básica 

2007 

D3 
Rafael Winicius da 
Silva Bueno 

As múltiplas representações e a construção do 
conceito de função 

2009 

Fonte: A Autora (2017) 

 

A pesquisa D1 foi um estudo com formação continuada de professores que, 

por meio de uma oficina, buscou delinear estratégia para a inserção de Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação no ensino de matemática, tendo concluído 

que as situações didáticas desenvolvidas auxiliaram na superação das dificuldades 

dos professores, em especial na superação de fragilidades pedagógicas. A pesquisa 

D2, por sua vez, analisou livros da 8ª série (atual nono ano) do Ensino Fundamental 

e do 1º ano do Ensino Médio, e o autor concluiu que a maioria dos livros apresenta o 

conteúdo de forma contextualizada e interdisciplinar, mas que a relação 

discreto/contínuo não costuma ser explicitada, bem como a conversão entre 

registros gráfico e algébrico, e as variáveis visuais no esboço de gráficos. Já a 

pesquisa D3 é teórica, tendo como enfoque analisar a construção histórica do 

conceito de função e as perspectivas atuais da aprendizagem de função. O autor 

considera que existem elementos essenciais para o aprendizado do conceito de 



 

  65 

função, como o estudo das diferentes representações para a construção do sentido 

de símbolo e gráfico e o estabelecimento de conexões e a realização de conversões 

entre as diferentes representações para uma compreensão do conceito abstrato de 

função e o uso de situações-problemas para ilustrar e articular os diferentes 

conhecimentos dos estudantes. 

As demais pesquisas foram organizadas em três grupos: Ensino Superior (15 

pesquisas), Ensino Médio (21 pesquisas) e Ensino Fundamental (9 pesquisas). No 

Quadro 5 são apresentadas as pesquisas realizadas no Ensino Superior: 

 

Quadro 5 — Pesquisas no nível do Ensino Superior 

Código Autor Título Ano 

D4 
Adriano Luiz dos 
Santos Né 

A análise da linguagem Matemática como elemento para 
pensar o ensino e aprendizagem da prática de esboço de 
curvas no Ensino Superior 

2013 

T1 

Claudete 
Cargnin 

Ensino e aprendizagem da integral de Riemann de funções 
de uma variável real: possibilidades de articulação da 
utilização de Mapas Conceituais com a teoria dos Registros 
de Representações Semióticas 

2013 

D5 
Desiree Frasson 
Balielo Picone 

Os Registros de Representação Semiótica mobilizados por 
professores no ensino do Teorema Fundamental do 
Cálculo 

2007 

D6 
Ilizete Gonçalves 
Lenartovicz 

Aplicação da Teoria dos Registros de Representação 
Semiótica de Raymond Duval no estudo de funções 
polinomiais do 1º grau no curso de administração 

2013 

D7 
Izaias Cordeiro 
Néri 

Análise de crescimento e decrescimento e de concavidade 
explorando os registros de representações semióticas em 
um ambiente de geometria dinâmica 

2013 

T2 
Katia Vigo Ingar A visualização na aprendizagem dos valores máximos e 

mínimos locais da função de duas variáveis reais 
2014 

D8 
Leandro 
Marques 

Sobre a utilização do livro didático no estudo de derivadas 
parciais 

2009 

D9 
Learcino dos 
Santos Luiz 

Esboço De Curvas No Ensino Superior: Proposta Baseada 
Na Interpretação Global De Propriedades Figurais E Uso 
De Tecnologias 

2010 

T3 
Maria Bethânia 
Sardeiro dos 
Santos 

Um olhar para o conceito de limite: constituição, 
apresentação e percepção de professores e alunos sobre o 
seu ensino e aprendizado 

2013 

D10 
Pedro Mateus Cálculo diferencial e integral nos livros didáticos: uma 

análise do ponto de vista da organização praxeológica 
2006 

D11 
Roberto Seidi 
Imafuku 

Sobre a passagem do estudo de função de uma variável 
real para o caso de duas variáveis 

2008 

D12 
Ronaldo Dias 
Ferreira 

Contribuições do GeoGebra para o estudo de funções afim 
e quadrática em um curso de licenciatura em matemática 

2013 

T4 
Samuel Souza 
Meira 

Aprendizagem Significativa e Assimilação Obliteradora: um 
estudo com Conceito de Cálculo 

2015 

D13 
Valéria Moura da 
Luz 

Introdução ao cálculo: uma proposta associando pesquisa 
e intervenção 

2011 

T5 
Vera Helena 
Giusti de Souza 

O uso de vários registros na resolução de inequações uma 
abordagem funcional gráfica 

2007 

Fonte: A Autora (2017) 
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Observamos que as pesquisas no nível Superior de ensino estavam 

concentradas principalmente na disciplina de Cálculo (12 trabalhos) e analisavam 

livros didáticos (D8 e D10), funções de duas variáveis (T2, D8 e D11), limite (T3 e 

T4), derivadas (D7, D8 e T4), limite de funções (T3), integral de Riemann (T1), 

Teorema Fundamental do Cálculo (D5), esboço de curvas (D4 e D9) e o uso de 

resolução de problemas em um ambiente computacional (D13). 

Das demais pesquisas, a T5 estudou resolução de inequações por uma 

perspectiva funcional gráfica genérica. Nela, a autora almejou fornecer aos 

participantes uma abordagem de inequações que permitisse a utilização de funções 

como um meio de usar e articular os registros gráfico, algébrico e de língua natural, 

que trabalhasse com a atividade de conversão e inter-relacionasse aspectos 

formais, algorítmicos e intuitivos. As outras duas estudaram funções polinomiais 

numa perspectiva semelhante às utilizadas na Educação Básica. A pesquisa D6 foi 

realizada com ingressantes de Administração e implementou uma sequência 

didática sobre funções polinomiais de 1º grau, revelando que a articulação e 

coordenação de diversos registros e o trabalho em grupos desenvolvido durante a 

pesquisa possibilitou uma reestruturação de vários conceitos que os participantes 

possuíam. Já a pesquisa D12 foi realizada com estudantes de Licenciatura em 

Matemática e objetivava identificar quais as contribuições do GeoGebra para o 

estudo das funções afim e quadráticas nesse cenário, tendo observado que o 

dinamismo e a visualização fornecida pelo software contribuiu para a realização das 

atividades propostas e uma análise crítica que levou à melhoria da aprendizagem. 

Das pesquisas do Ensino Fundamental II, apresentadas no Quadro 6, duas 

foram realizadas com alunos do 7º ano. A primeira (D22) buscou analisar as 

possibilidades de introduzir o conceito de função afim nesse ano escolar, tendo 

concluído que é viável, pois os estudantes conseguiram compreender noções 

importantes como crescimento e decrescimento, além de construir gráficos. Já a 

segunda (D7) buscava estudar as possibilidades do estudo de variação entre 

grandezas e relações funcionais na introdução da álgebra, tendo indicado que, 

embora os estudantes cometam equívocos na escrita algébrica, a maioria conseguiu 

pensar e descrever algebricamente relações entre duas grandezas. Por fim, a última 

pesquisa desse nível (D14) investigou como o conceito de função aparece explícita 

ou implicitamente no material didático para o Ensino Fundamental fornecido pelo 

projeto São Paulo Faz Escola. Os resultados indicaram que o conceito aparece 
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implicitamente na forma de conteúdos introdutórios como proporcionalidade e 

generalização de padrões, o que favorece o estudo futuro do conceito de função. 

Além disso, os conceitos são apresentados de forma contextualizada e possibilitam 

a realização da atividade de tratamento e conversão congruente e não-congruente. 

Contudo, nenhuma atividade possibilitava a conversão em ambos os sentidos.  

 

Quadro 6 - Pesquisas em nível de Ensino Fundamental 

Código Autor Título Ano 

D14 Alexandre de 
Paula Silva 

Conceito de função: atividades introdutórias propostas no 
material de Matemática do Ensino Fundamental da rede 
pública estadual de São Paulo 

2008 

D15 Cristiano Souza 
Ramos 

Um experimento apoiado na Teoria dos Registros de 
Representações Semióticas sobre o ensino de função 
linear afim em um ambiente computacional 

2014 

D16 Diana Maia Função quadrática: um estudo didático de uma 
abordagem computacional 

2007 

D17 Edson Eduardo 
Castro 

Um estudo exploratório das relações funcionais e suas 
representações no terceiro ciclo do Ensino Fundamental 

2011 

D18 Elisabete Rambo 
Braga 

A compreensão dos conceitos das funções afim e 
quadrática no Ensino Fundamental com o recurso da 
planilha 

2009 

D19 Elvécio Pereira 
Lima 

Sequência didática usando o GeoGebra na 
aprendizagem de função quadrática no Ensino 
Fundamental II 

2016 

D20 Fabio Correa 
Scano 

Função Afim: uma sequência didática envolvendo 
atividades com o GeoGebra 

2009 

D21 Pablo Carcheski 
de Queiroz 

Uma proposta para o Ensino de Função articulando as 
linguagens algébricas e geométrica 

2014 

D22 Rogério Fernando 
Pires 

O uso da Modelação Matemática na construção do 
Conceito de Função 

2009 

Fonte: A Autora (2017) 

  
 As demais pesquisas nesse nível apresentavam sequências didáticas para 

turmas de 8ª série/9º ano, sendo que apenas uma abordando o conceito de função 

de forma geral, as outras cinco se dedicaram aos estudos de função afim, quadrática 

ou ambas. A pesquisa (D21) abordou função de forma geral buscou investigar o 

processo de aprendizagem de função e como os alunos mobilizam e articulam 

conceitos da álgebra e geometria analítica na resolução de problemas. A pesquisa 

concluiu que os estudantes mobilizaram operações numéricas e observaram 

variações e relações entre grandezas para desenvolverem estratégias que só foram 

possíveis por meio de mobilização de diferentes representações.  

 Das cinco pesquisas focadas nas funções polinomiais, duas estudavam 

apenas a função afim e ambas utilizavam o GeoGebra como recurso didático. A 

primeira pesquisa (D15) objetivou analisar as contribuições de um ambiente 
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computacional para o ensino de função linear afim, tendo concluído que, embora 

esse recurso não seja fundamental, os registros gráficos foram importantes para 

visualização dos problemas, e que os alunos não tiveram grandes dificuldades em 

transitar entre os diversos registros. A segunda pesquisa (D20) propôs uma 

sequência fundamentada na Teoria das Situações Didáticas e na Teoria dos 

Registros de Representações Semióticas mediada pelo software Geogebra, e 

buscou analisar se a sequência contribuiu para que os alunos expressassem 

algébrica e graficamente a dependência de duas variáveis de uma função afim, e se 

os alunos conseguiriam reconhecer a função afim como uma reta e relacionar os 

coeficientes da expressão algébrica com o gráfico. O autor concluiu que a 

mobilização de diferentes representações favoreceu a compreensão dos alunos e 

que o GeoGebra contribuiu para a análise do comportamento gráfico e estudo da 

relação entre elementos gráficos e coeficientes. 

 As duas pesquisas que estudavam exclusivamente função quadrática também 

utilizaram ambientes computacionais, sendo uma o software Winplot e outra o 

GeoGebra. A pesquisa que utilizou o Winplot (D16) fundamentou-se na Teoria das 

Situações de Guy Brousseau, além da Teoria dos Registros de Representações 

Semióticas, e seus resultados indicam que os alunos se sentiram motivados em 

utilizar o software para análise das modificações gráficas e que seu uso contribuiu 

para a compreensão da relação entre parâmetros gráficos e simbólicos. A pesquisa 

com o GeoGebra (D19) buscou identificar os obstáculos didáticos da aprendizagem 

de funções quadráticas e propôs uma sequência didática para a superação dos 

obstáculos. Foram identificados como obstáculos a identificação e representação da 

função, a interpretação dos coeficientes e transformações gráficas e a interpretação 

global tanto das representações gráficas quanto das representações algébricas. 

A última pesquisa (D18) estudou o processo de compreensão de funções 

polinomiais de primeiro e segundo grau por meio de planilha e revelou que os 

estudantes demonstraram interesse nas atividades, e que as maiores dificuldades 

foram a compreensão dos roteiros e entendimento das questões propostas. A autora 

concluiu que o uso de planilhas facilita a articulação entre as representações gráfica, 

analítica e tabular e possibilitou o estudo de rotação e translação dos gráficos por 

meio da representação de várias funções em um mesmo sistema cartesiano, 

contribuindo para uma interpretação global das variáveis visuais. 
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O quadro 7 apresenta as pesquisas realizadas no nível de Ensino Médio: 

Quadro 7 - Pesquisas desenvolvidas em nível de Ensino Médio 

Código Autor Título Ano 

D23 
Adriana Tiago 
Castro dos Santos 

O Ensino da Função Logarítmica por meio de uma 
sequência didática ao explorar suas representações 
com o uso do software GeoGebra. 

2011 

D24 
Aislan Totti 
Bernardo 

Os registros de representação no ensino de função 
polinomial de 1º grau 

2011 

D25 

Anayara Gomes 
dos Santos 

O GeoGebra como recurso didático para a 
aprendizagem do esboço de gráficos de funções que 
diferem de outras por uma composição de isometrias ou 
homotetias 

2013 

D26 
Anderson Barros 
Lucas 

Equações e funções: descontinuidades conceituais 2009 

D27 
Armênio Lannes 
Xavier Neto 

Um estudo da gênese instrumental para função de uma 
variável real com várias sentenças 

2015 

D28 
Carlos Alex Martins 
Oliveira 

Análise de sequência didática sobre funções lineares 
afins em um ambiente de geometria dinâmica 

2015 

D29 
Cláudia Pereira dos 
Santos 

Função seno: um estudo com o uso do software Winplot 
com alunos do Ensino Médio 

2013 

D30 

Cláudia Vicente de 
Souza 

A função exponencial no caderno do professor de 2008 
da secrevtaria do estado de São Paulo, análise de 
atividades realizadas por alunos da 2ª série do Ensino 
Médio 

2010 

D31 
Edilson Paiva de 
Souza 

As funções seno e cosseno: diagnóstico de dificuldade 
de aprendizagem através de sequências didáticas com 
diferentes mídias 

2010 

D32 
Edson Alkimim As diferentes representações ao se fazer a transposição 

didática do conceito de função 
2013 

D33 
Eliana Bevilacqua 
Salin 

Matemática dinâmina: uma abordagem para o ensino de 
função afim e quadrática a partir de situações 
geométricas 

2014 

D34 
Eraldo Gonçalves 
Correia 

Análise de uma sequência didática de funções 
quadráticas sob a influência da Teoria dos Registros de 
Representações Semióticas 

2015 

D35 
José Roque 
Damasco Neto 

Registros de Representação Semiótica e o GeoGebra: 
um ensaio para o ensino de funções trigonométricas 

2010 

D36 
José Zucco Funções monotônicas: alunos da 3ª série do Ensino 

Médio frente às olimpíadas de matemática das escolas 
públicas 

2010 

D37 
Luis Manuel Peliz 
Marques Bica 

Funções em livros didáticos: relações entre aspectos 
visuais e textuais 

2009 

D38 
Madeline Odete 
Silva 

Esboço de curvas: uma análise sob a perspectiva dos 
registros de representação semiótica 

2008 

D39 
Nilton Cesar Garcia 
Salgueiro 

Como estudantes do Ensino Médio lidam com registros 
de representações semióticas de funções 

2011 

D40 
Rodrigo Sychocki 
da Silva 

O uso de problemas no ensino e aprendizagem de 
funções exponenciais e logarítmicas na Escola Básica 

2012 

D41 
Rogério Cardoso 
Batista 

Um estudo de representação de função afim em uma 
perspectiva de articulação entre matemática e física 

2015 

D42 
Vilmar Gomes da 
Fonseca 

O uso de Tecnologias no Ensino Médio: A integração de 
Mathlets no ensino da função afim 

2011 

D43 
Vívia Dayana 
Gomes dos Santos 

Esboço de gráficos nos ambientes papel e lápis e 
GeoGebra: funções afins e funções quadráticas 

2012 

Fonte: A Autora (2017) 
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Das vinte e uma dissertações realizadas no Ensino Médio, dezesseis 

apresentaram experiências com situações didáticas, sendo que, destas, treze 

escolheram um grupo específico de funções para estudar: quatro pesquisas com 

função afim (D24, D28, D41 e D42), uma como função quadrática (D38), duas com 

as funções afim e quadrática (D33 e D43), duas com funções trigonométricas (D31 e 

D35), uma com função logarítmica (D23), uma com função exponencial (D30), uma 

retomou a ideia geral de função e depois estudou os casos da exponencial e 

logarítmica (D40), e uma estudou funções com uma variável definidas por várias 

sentenças (D27). Das outras três sequências, duas estudaram várias funções, sendo 

que uma (D25) pesquisou as funções que diferem de outras funções por isometrias 

e homotetias, tendo o pesquisador utilizado as funções seno, potência e modular. Já 

a segunda (D29) pesquisa trabalhou com as funções polinomiais, constante e seno, 

tendo como objetivo final relacionar a matemática e a física por meio do estudo de 

ondas através da função seno. E uma pesquisa na forma de situação didática (D39) 

buscava investigar como estudantes do Ensino Médio lidam com o conceito de 

função de forma geral em suas diferentes representações, e o autor observou que a 

introdução do estudo de funções como generalização de situações auxiliou no 

processo de generalização e tomada de consciência das atividades e que há 

indícios de uma correlação entre a compreensão de objetos matemáticos e outras 

disciplinas para ampliação de argumentação. 

 Das cinco pesquisas que não eram situações didáticas, uma (D26) é o 

resultado de questionário com estudantes do 2º ano, que buscou analisar quais são 

as descontinuidades conceituais que levam a conclusões errôneas sobre raízes de 

funções e por que elas ocorrem. Para isso, o pesquisador buscou analisar a relação 

estabelecida pelos estudantes entre equações e funções e se os estudantes 

conseguem distinguir as expressões algébricas delas. Tendo concluído que a 

maioria dos participantes só consegue reconhecer a expressão algébrica de uma 

função se as funções utilizarem a notação simbólica     , e que recorrem à 

representação algébrica para resolver problemas funcionais, não havendo 

associação entre as variáveis simbólicas e visuais das funções. Outra pesquisa 

(D36), no mesmo nível, aplicou quatro questões de funções monotônicas da 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) com 20 

estudantes do 3º ano e analisou as resoluções. O autor indicou que a maioria dos 

alunos apresentou dificuldade para solucionar os problemas por não estarem 
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familiarizados com as diferentes representações semióticas do conceito e não 

saberem como articulá-las. 

 As outras três pesquisas que não apresentavam situações didáticas 

analisaram livros didáticos. Uma dessas pesquisas (D37) analisou os livros de 1º 

ano aprovados pelo Programa Nacional de Livros para o Ensino Médio de 2005, 

buscando observar a contextualização, interdisciplinaridade e se os exercícios de 

função afim promoviam as atividades de conversão congruente e não–congruente, e 

seus resultados indicaram que apenas dois livros apresentavam diversidade de 

registros, desenvolviam apreensão global e apresentavam exercícios com conversão 

não-congruente. A segunda pesquisa (D32) observou aulas de dois professores e 

realisou a análise do livro didático adotado, tendo avaliado que o livro não fornece 

todos os elementos necessários para formalização do conceito e que os professores 

não utilizam todas as representações de forma coordenada, o que compromete um 

bom aprendizado de tópicos essenciais como dependência, correspondência e 

variáveis. Já a terceira pesquisa (D38) analisou como tratar o esboço de curvas 

segundo a Teoria dos Registros de Representação Semiótica e, para isso, analisou 

três livros didáticos adotados no Ensino Médio. O pesquisador verificou que a 

abordagem ponto a ponto é a mais usada para o esboço de curva e, como uma 

alternativa a essa abordagem, propôs o esboço de curvas por meio de um estudo 

analítico das curvas, utilizando a ideia de translação, simetria e inversa, além da 

correspondência entre unidades gráficas e algébricas, que possibilita o 

desenvolvimento da interpretação global. 

 Um dado que nos chamou atenção foi que vinte e duas pesquisas utilizaram 

algum ambiente computacional para desenvolverem pesquisas com situações 

didáticas com estudantes ou na formação continuada de professores. Analisamos 

que os seguintes softwares foram utilizados: Mathlets (em duas pesquisas), Winplot 

(em quatro pesquisas), Gabri-Géomètre (em uma pesquisa), Graphmat (em uma 

pesquisa), Microsoft Office Excel (em uma pesquisa), Mathematica (em uma 

pesquisa) e o GeoGebra (em doze pesquisas). 

Buscamos identificar nos trabalhos o que motivou o uso de ambientes 

computacionais, e verificamos que os pesquisadores dos trabalhos analisados 

indicaram que os programas possibilitam criar aulas atrativas e dinâmicas, que 

motivam a curiosidade e desafiam os estudantes a experimentar, interagir, observar 

e conjecturar. Ainda, que os programas permitem visualizar e articular propriedades, 
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realizar transformações e coordenar diferentes registros simultaneamente, 

possibilitando modelar situações, o que pode auxiliar na compreensão da atividade 

de conversão entre registros e interpretação global.  

Analisamos também o que motivou a escolha do GeoGebra por doze 

pesquisadores: essa escolha foi explicada pela disponibilidade do software que é 

livre, facilmente encontrado para download no site (https://www.geogebra.org/), pode 

ser utilizado on-line, isto é, sem necessidade de instalação e multiplataforma, 

podendo ser instalado em tablets, celulares e computadores com diferentes 

sistemas operacionais. Além disso, os pesquisadores indicaram que o programa tem 

versão em português e é intuitivo, sendo de fácil utilização mesmo para iniciantes e, 

além disto, existe um fórum on-line em que podem ser encontradas, orientadas e 

esclarecidas dúvidas. Também foi indicado pelos pesquisadores que o GeoGebra 

possibilita a inserção de informações numéricas, geométricas e algébricas, contando 

também com recursos de animação, movimento e funções específicas para 

identificação de pontos importantes de funções como raízes e extremos. Apontaram 

também as qualidades já indicadas para os recursos computacionais em geral, como 

dinamismo e interatividade, além de possibilitar a articulação de diferentes 

representações e o estudo de variáveis algébricas e geométricas, pela modificação 

de parâmetros. Alguns pesquisadores, contudo, destacaram que o uso de um 

programa não é essencial para o ensino, podendo outras metodologias contribuírem 

para o processo de ensino e aprendizagem. Alertaram, também, que o uso de 

programas não garante o sucesso, sendo necessário planejar desde a escolha do 

programa apropriado, a organização e implementação das atividades propostas e 

orientação para que haja discussões conceituais que possibilitem a compreensão 

teórica dos conceitos matemáticos. 

Vemos, assim, que a Teoria dos Registros de Representações Semióticas 

tem contribuído para muitos estudos sobre o conceito de função, mas que ainda há 

poucos estudos sobre sua relação com o conceito geral de função, sendo mais 

presentes pesquisas sobre funções específicas. E, ainda, que o uso de softwares é 

indicado por várias pesquisas como um recurso didático para o estudo da 

articulação e conversão entre representações semióticas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho é caracterizado, segundo sua natureza, como uma pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório, que visa à aplicação, observação, registro e 

interpretação das contribuições de uma situação didática, fundamentada nos 

princípios da Teoria das Representações Semióticas proposta pelo psicólogo 

francês Raymond Duval para o ensino do conceito de função com estudantes da 

educação básica do Agreste Pernambucano.  

A pesquisa foi realizada com trinta e dois estudantes do 1º Ano de Ensino 

Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (IFPE) do Município de Caruaru, colocalizado na Estrada do Alto do 

Moura, km 3.8, Distrito Industrial III, Caruaru - PE. A escolha do Instituto se deu por 

ele atuar em regime integral, propiciando que as atividades sejam realizadas dentro 

do horário de aula dos estudantes, sem comprometimento das demais atividades 

pedagógicas da escola. Sendo utilizada como processo de seleção a adesão 

voluntária da instituição à pesquisa, que ocorreu mediante a visita e apresentação 

do projeto de pesquisa para a gestão da instituição. 

A coleta de dados foi realizada durante todas as fases da situação didática, 

que ocorreu por meio de explicações e exposições orais realizadas pela 

pesquisadora, e da realização de atividades práticas com o software GeoGebra. As 

atividades visavam permitir que os estudantes observassem e interpretassem 

registros, discutindo suas observações, relacionando informações e construindo 

hipóteses. E foi organizada em três fases:  

 A primeira fase consistiu na aplicação de uma avaliação escrita: um teste 

diagnóstico para identificar quais conceitos relacionados ao conteúdo de 

função são conhecidos pelos estudantes. O teste foi constituído tanto de 

questões abertas como fechadas, que englobaram a definição de função, 

avaliação e reconhecimento do conceito de função em diferentes 

representações (gráficos, expressões algébricas, língua natural, diagrama de 

flechas), a associação entre os registros gráfico, tabular e algébrico e a 

conversão entre os registros gráficos e algébricos. 

 A segunda fase consistiu na realização das atividades da situação didática: as 

atividades — tanto expositivas, realizadas pela pesquisadora, como práticas, 

desenvolvidas com os estudantes — focaram a compreensão do conceito de 
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função, discutindo, para isso, suas ideias essenciais: domínio, imagem e 

relação, por meio da articulação de diferentes representações, em especial, 

as representações gráficas e expressão analítica. De acordo com os 

resultados da primeira fase, conceitos importantes para o estudo de função 

serão retomados ao longo das atividades. Para aplicação das atividades, 

utilizamos uma atividade impressa com alguns questionamentos e 

orientações para os estudantes. 

 A terceira fase foi a reaplicação da avaliação utilizada como pré-teste, 

buscando analisar quais os impactos da realização da situação didática e, 

com isso, complementar a análise das contribuições e limitações da situação 

didática.  

A análise dos dados buscou informações sobre as dificuldades, estratégias e 

representações mobilizadas no processo de compreensão do conceito de funções. 

As respostas de problemas e questões, comentários e anotações serão analisados 

qualitativamente por meio da análise textual discursiva (MORAES, 2003; MORAES; 

GALIAZZI, 2006).  

 

3.1  A Análise Textual Discursiva  

 

A análise textual discursiva é uma abordagem de análise de dados que 

transita entre a análise de conteúdo e a análise de discurso (MORAES; GALIAZZI, 

2006). Apesar de ser uma análise de textos — produções escritas —, Moraes (2003, 

p. 194) destaca que “o termo deve ser entendido num sentido mais amplo, incluindo 

imagens e outras expressões linguísticas”, podendo ser empregada tanto para 

análise de documentos pré-existentes como documentos produzidos para a 

pesquisa — o conjunto de documentos que servirão de base para a pesquisa é 

denominado corpus (MORAES, 2003). 

Uma vez delimitado o corpus da pesquisa, o autor pode iniciar a análise 

textual discursiva que: 

 
pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção 
de compreensão em que novos entendimentos emergem de uma sequência 
recursiva de três componentes: desconstrução dos textos do corpus, a 
unitarização; estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a 
categorização; o captar do novo emergente em que a nova compreensão é 
comunicada e validada (MORAES, 2003, p. 192, grifo do autor). 
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A unitarização é a primeira etapa, que consiste na leitura dos textos e 

decomposição em unidades de significado, também denominadas de sentido ou de 

análise.  Essas unidades são definidas em função dos objetivos das pesquisas, 

podendo ser pragmáticas ou semânticas. É importante compreender que toda leitura 

é realizada de acordo com os pressupostos teóricos, cabendo ao pesquisador a 

busca pela perspectiva do participante (MORAES, 2003).  

A categorização é o agrupamento das unidades de análise, por meio de 

comparações e/ou em função dos referenciais teóricos. Nessa etapa, as categorias 

devem então ser nomeadas e delimitadas ao passo em que as unidades de análise 

são organizadas. As categorias podem: 

 ser definidas a priori, deduzidas das teorias (método dedutivo); 

 emergir das informações contidas no corpus, construídas por 

comparações (método indutivo); 

 ser construídas por uma combinação de ambos os métodos dedutivos 

e indutivos. Nesse caso, o pesquisador parte de categorias a priori e 

realiza transformações gradativas, aperfeiçoando o conjunto inicial de 

categorias; 

 origina-se, ainda, da intuição, insights, mediante integração e auto-

organização, objetivando uma visão holística. Moraes (2003) explica 

que esse método busca quebrar a racionalidade linear presente nos 

outros métodos (método intuitivo). 

Independente do método utilizado, as categorias podem estar definidas em 

diferentes níveis, de acordo com sua abrangência, devendo, em todos os casos, 

serem pertinentes aos objetivos de pesquisa e homogêneas, isto é, propostas a 

partir de um mesmo princípio. Todavia, uma mesma unidade pode pertencer a mais 

de uma categoria, mesmo que com sentidos diferentes (MORAES, 2003), não 

existindo o critério de exclusão mútua, num esforço de evitar a fragmentação e o 

reducionismo presentes em algumas análises de conteúdo (MORAES, 2003).  

Uma vez estabelecidas as categorias, passa-se a argumentar e explicar as 

relações entre elas a fim de gerar uma nova compreensão do texto. A partir dessa 

estrutura argumentativa, o pesquisador constrói um metatexto, objeto da análise — 

essa é a última etapa, a captação do novo emergente, presente no corpus da 

pesquisa. Nesse momento, há uma preocupação com a comunicação das 
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compreensões obtidas, cabendo ao pesquisador revisitar, refletindo e reformulando 

o texto até que seja claro e compreensível para o leitor. 

A validade da análise textual numa pesquisa qualitativa é obtida por meio do 

rigor na realização de cada etapa e da “ancoragem dos argumentos na realidade 

empírica, o que é conseguido por meio de ‘citações’ de elementos extraídos dos 

textos do corpus” (MORAES, 2003, p. 206).  

A Análise Textual Discursiva tem sido utilizada em vários trabalhos de 

educação matemática em diversos campos, tais como: Formação de Professores 

(FLORES, 2013; NONATO FILHO, 2011; GRÜTZMANN, 2009; BIERHALZ, 2012), 

Avaliação (NETTO; CASTRO; SOUZA, 2010), Educação de Jovens e Adultos 

(FREITAS; PIRES, 2015; MOLON, 2011), Tecnologia no ensino de matemática 

(DIEDRICH, 2009; MACHADO, 2011; RUBI, 2012), Educação Especial (ARNOLDO 

JUNIOR, 2010; PETRÓ, 2014), dentre outros.  Uma das motivações dos 

pesquisadores que optam por essa metodologia pode ser a possibilidade “de 

analisar a produção a partir de construções de categorias que não necessariamente 

precisam ser excludentes oferecendo com isso, um olhar mais holístico e 

abrangente” (SANTOS; DALTO, 2012). 

Nesta pesquisa, adotamos algumas categorias a priori mais abrangentes para 

análise das respostas aos problemas com base nas referências teóricas. São elas: 

representações mobilizadas; estratégias de solução; interpretação de enunciados; e 

as atividades cognitivas: formação, tratamento e conversão. Serão adotadas, ainda, 

categorias emergentes para a análise de anotações e comentários, bem como para 

as subcategorias das categorias a priori. 

 

3.2  Discussão das questões do pré-teste/pós-teste 

 

A avaliação utilizada como pré-teste e pós-teste visou analisar quais ideias e 

representações são mais presentes na imagem que os estudantes fazem do 

conceito de função, por meio de treze questões que trazem as representações em 

língua natural, algébrica, gráfica, tabular e por diagramas. Cada uma dessas 

questões será discutida a seguir: 
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1º Defina o conceito matemático de função. 

 

 Optamos por iniciar a atividade questionando diretamente como os 

estudantes definem função. Consideramos que definir não é uma tarefa simples, em 

especial definir conceitos científicos, já que os estudantes muitas vezes não 

possuem domínio da linguagem científica, o que leva a erros na formação desse 

registro. Além disso, no sistema de ensino pós-matemática moderna há uma ruptura 

com a visão de que o ensino se dá pela apresentação e estudo de definições. Ideias 

do construtivismo passam a ocupar maior papel, bem como teorias como os 

Campos Conceituais de Vergnaud. Em um trabalho apresentado no primeiro 

Encontro Nacional de Educação Matemática (I ENEM), ocorrido em fevereiro de 

1987, Grossi explica que “as aprendizagens não se dão no abstrato das estruturas 

gerais do pensamento” (GROSSI, 1988, p. 23) e “não pode ser comandada de fora 

para dentro, mas pode ser orientada de maneira indireta dentro de um contexto 

didático inteligentemente organizado” (GROSSI, 1988, p.25). 

 Assim, embora as definições continuem sendo apresentadas na introdução 

dos conteúdos matemáticos, a prática do ensino nem sempre realiza um estudo 

sobre ela, mas visa o estudo de problemas e situações que possibilitem aos 

estudantes construir um campo ou imagem conceitual do conteúdo, raramente 

sendo exigida dos estudantes uma definição formal do conceito. Consideramos, 

então, que mesmo estudantes que compreendem o conceito de função podem 

apresentar dificuldade na hora de defini-lo, por não terem familiaridade com essa 

tarefa e domínio da linguagem científica necessária. Contudo, as respostas dos 

estudantes a essa questão, ainda que nem sempre rigorosas, podem apresentar 

uma visão das ideias relacionadas ao conceito de função que são mais presentes na 

compreensão desse conceito pelos estudantes. As demais questões da atividade 

devem fornecer dados que auxiliem na interpretação da definição de função desses 

estudantes. 

 

2º Uma lagarta está rastejando em um 

pedaço de papel, como mostrado abaixo. 

Se nós desejarmos determinar a localização 

da criatura no papel com relação ao tempo, 

Figura 2 — Ilustração da 2ª questão 

Fonte: Clement (p. 1, 2001) 
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a localização é uma função do tempo? Por que ou por que não? O tempo pode ser 

descrito em função da sua localização? Explique.  

 Essa questão fez parte de uma pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos da 

América pela professora Lisa L. Clement (2001) com estudantes de pré-calculo. A 

pesquisa revelou que, nessa questão, 60% dos estudantes pesquisados aplicaram o 

teste das linhas verticais diretamente na ilustração do problema e consideraram que 

a situação não era uma função pelo fato do gráfico possuir duas imagens. 

Consideramos esse resultado interessante por revelar que esse grupo de estudantes 

considerava a trajetória da lagarta como sendo o gráfico da função do deslocamento 

com o tempo e, também, pelo fato de utilizar o teste das linhas verticais como único 

critério na hora de avaliar se a situação representa uma função. Por isso, decidimos 

colocar essa pergunta em nossa pesquisa e verificar se os estudantes brasileiros de 

Ensino Médio participantes da pesquisa teriam uma concepção semelhante sobre 

gráfico cartesiano e trajetória, e o uso do teste das linhas verticais. Embora essa 

questão envolva a compreensão de um problema proposto em língua natural, ela 

pode revelar também sobre a compreensão dos estudantes do registro gráfico. 

 

3ª Questão: Considere as relações a seguir e indique aquelas que acredita serem 

funções. 

a) Em um posto de combustível de Caruaru, a gasolina custa R$ 3,490 e o álcool 

R$ 2,839. O preço a ser pago ao abastecer um carro nesse posto pode ser 

considerado uma função da quantidade de combustível comprada? 

b) Uma equipe de nutricionistas visitou uma escola e, em uma tabela, registrou a 

altura e o peso de todos os estudantes do Ensino Médio para calcular o Índice 

de Massa Corpórea, conforme a Tabela 2: 

Tabela 2 - Relação entre peso e altura de estudantes 
Altura (m) 1,58 1,62 1,70 1,62 1,75 1,80 

Peso (Kg) 50 52 56 55 70 61 

Fonte: A Autora (2017)  

Considerando os dados do recorte apresentado na tabela, podemos considerar 

o peso dos adolescentes como uma função da altura? 

c) Carlos procurou o gerente do banco no qual ele é correntista e pediu orientação 

sobre como investir seu dinheiro. O gerente explicou que há uma aplicação com 

rendimento de 0,08% ao mês sobre o capital não movimentado na conta nesse 

período. A relação entre o capital investido e o juro gerado é uma função? 
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d) Os correios criaram o Código de Endereçamento Postal (CEP) para orientar e 

acelerar o trabalho de organização e entrega das correspondências. Assim, 

quando se endereça uma carta, deve-se incluir o CEP do destinatário. A relação 

entre uma casa e o seu CEP pode ser considerada uma função? 

e) Uma loja da fábrica vende camisetas em varejo e atacado. Para orientar os 

clientes, ela criou uma tabela de preços: quem comprar até cinco peças pagará 

R$ 30,00 por cada, quem comprar de seis a onze peças pagará R$ 25,00 por 

peça, e se comprar doze ou mais camisetas pagará apenas R$ 20,00 a unidade. 

Podemos dizer que a relação preço e quantidade de camisetas é uma função? 

  

Nessa questão, o estudante deveria avaliar quais situações apresentam 

relações funcionais, em língua natural. Essa representação é fundamental nos 

estudos das aplicações de funções, novamente buscamos envolver as ideias da 

definição de função e concepções comuns. Na primeira situação, apresentamos uma 

função injetiva, aplicada a uma situação classificada como simples, que apresenta a 

relação entre preço e produto. Pelos dados fornecidos, o estudante pode, inclusive, 

calcular alguns valores da função. Na segunda, apresentamos uma relação não 

funcional, por não haver unicidade de imagem, como pode ser visto pela altura de 

dois estudantes com 1,62 m. No terceiro item, apresentamos uma relação funcional, 

mas envolvida em uma situação um pouco mais elaborada, que é o calculo de juros. 

Na quarta situação, apresentamos uma relação funcional, que não possui uma lei 

algébrica que a represente. Na quinta situação, apresentamos uma função com 

múltiplas leis de formação, mas sendo todas possíveis de serem representadas 

algebricamente. Assim, podemos analisar alguns elementos presentes na 

concepção dos estudantes quando aplicados a situações representadas na língua 

natural. 

 

4º Das relações apresentadas na questão anterior, alguma não é função? Em caso 

afirmativo, justifique e/ou explique se seria possível transformá-la em função 

modificando alguma informação do enunciado. 

 

 Nessa questão, ao invés de solicitarmos diretamente o domínio, optamos por 

questionar o porquê das relações não serem funções ou a possibilidade de 
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transformá-las em funções por meio do acréscimo de informações, por exemplo, 

dada a característica prática do problema. Consideramos que alguns estudantes 

podem ter utilizado conhecimentos empíricos para interpretar os problemas e que, 

portanto, um enunciado mais aberto forneceria mais dados sobre o pensamento e 

critérios adotados pelos estudantes para avaliar cada situação. 

5ª Circule os gráficos que indicam que y é uma função de x sobre o sistema de 

coordenadas cartesianas. Assumir que o eixo dos y é o eixo vertical (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Gráficos de funções para a 5ª questão 

 
Fonte: A Autora (2017) 

 O objetivo dessa questão é analisar quais elementos dos gráficos cartesianos 

são utilizados pelos estudantes na hora de avaliar uma função, tais como: 

continuidade, variação, unicidade de lei de formação, unicidade de imagem, 

existência de imagem para todos os elementos do domínio. E quais as funções mais 

reconhecidas pelos estudantes na representação gráfica. 
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6º Quais os domínios das funções que você identificou nos gráficos da quinta 

questão? 

 Nessa questão buscávamos compreender se, na representação gráfica 

cartesiana, os estudantes conseguem identificar os domínios da função, além de 

possibilitar que o estudante indicasse uma possível razão para o reconhecimento ou 

não reconhecimento de alguma função no item anterior. Por exemplo, um estudante 

poderia considerar que o quarto ou décimo primeiro gráficos não são funções por 

não apresentarem imagens para os números reais negativos, ou que é função e 

restringir o domínio aos reais positivos. 

 

7º Em qual das seguintes alternativas y é uma função de x? (Figura 3). 

Figura 3 — Expressões para a 7ª questão 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

 De forma semelhante à terceira questão, o objetivo dessa pergunta era avaliar 

o reconhecimento de funções, dessa vez na forma de expressão analítica. 

Queremos avaliar se a forma como a expressão é apresentada (explicitamente ou 

implicitamente) afetava a identificação da função por parte dos estudantes. Nas 

alternativas, colocamos a função de Dirichlet a fim de verificar se os estudantes a 

reconheceriam como função. Também buscamos identificar quais funções na forma 

de expressões algébricas são mais reconhecidas pelos estudantes. 

 

8º Quais os domínios das funções que você identificou nas expressões algébricas da 

sétima questão? 

 

 Nessa questão queríamos saber se os estudantes conseguem identificar os 

domínios de funções representadas na forma analítica, inclusive restringindo o 

domínio dos números reais mais comuns, sempre que preciso. Além de buscar 
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indícios sobre a motivação das expressões do item anterior serem consideradas ou 

não como funções. 

 

9º Quais das relações representadas por diagramas de setas podem ser 

consideradas funções? (Diagrama 1). 

Diagrama 1 - Conjunto de diagramas para a 9ª questão 

 
Fonte: A Autora (2017) 

 

 Na nona questão, analisamos quais elementos são considerados pelos 

estudantes para o reconhecimento de funções por meio de diagramas. Os 

diagramas apresentam relações discretas entre números reais e foram escolhidos 

de forma a configurar as ideias presentes na definição formal do conceito de função. 

O primeiro diagrama apresenta uma função bijetora, mas na qual não é possível 

identificar uma lógica (analítica) para a relação entre os elementos do domínio e 

contradomínio. O segundo apresenta uma função sobrejetiva, mas não injetiva — 

consideramos que seria possível que alguns estudantes pudessem exigir injetividade 

para que a relação fosse considerada função. O terceiro diagrama apresenta uma 

relação não funcional, pois não há imagem para um elemento do domínio, de modo 

que esse diagrama fornece informações sobre a exigência de correspondência para 

todos os elementos do domínio. O quarto gráfico apresenta uma função injetiva, mas 

não sobrejetiva — dessa vez, buscamos dados para uma possível exigência de 

sobrejetividade na compreensão dos estudantes. No quinto diagrama, há uma 

relação não funcional, pois não há unicidade de imagem, de modo que esse item dá 

um indício da exigência de unicidade.   
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10º Quais os domínios das funções que você identificou nos diagramas 

apresentados na nona questão? 

 Na décima questão, buscamos compreender se a representação por 

diagrama facilita a identificação do domínio das funções — acreditamos que isso 

possa acontecer dado seu caráter discreto. Além disso, a questão pode fornecer 

indícios sobre a compreensão dos estudantes a respeito de domínio e sobre o 

porquê de considerarem ou não algum diagrama como função. Por exemplo, um 

estudante pode considerar o terceiro diagrama como função e, na hora de explicitar 

o domínio, não listar o elemento “3”. Nesse caso, o estudante acredita que os 

elementos do domínio que não tem imagem não descaracterizam a função, 

precisam apenas ser removidos do domínio, semelhante às restrições que fazemos 

no conjunto dos reais para que algumas relações como os logaritmos sejam 

funcionais. 

 

11º Relacione as representações de uma mesma função, por meio dos números 

presentes na primeira linha da tabela (Figura 4). 

 
Figura 4 — Expressões, gráficos e tabelas para a 11ª questão. 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

 Nessa questão, buscamos analisar a associação entre diferentes registros 

semióticos da mesma função. Como as representações mais utilizadas no conceito 

de função são as expressões algébricas e os gráficos cartesianos, colocamos essas 
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duas representações juntamente com a representação tabular, que muitas vezes é 

utilizada como registro intermediário na atividade de conversão entre os registros 

gráfico cartesiano e algébrico. Considerando que muitos estudantes realizariam a 

atividade de tratamento dos registros para realizar a associação, optamos por adotar 

funções cujas expressões algébricas já houvessem sido estudadas, e valores 

específicos para a tabela que fossem mais simples para o tratamento. Assim, todos 

os valores são exatos e, no caso da função seno, foram escolhidos os ângulos 

notáveis que os estudantes possivelmente já conheceriam pelos estudos realizados 

em trigonometria no nono ano do Ensino Fundamental. 

 
12º Foi observado o crescimento de uma colônia de bactérias em função do tempo 

e, com base nos dados observados, foi criado o gráfico a seguir (Gráfico 2).  

 
 

Gráfico 2 - Função exponencial para a 12ª questão 

 

Fonte: A Autora (2017) 

Analise o gráfico e determine a lei que descreve o crescimento do número de 

bactérias em função do tempo. 
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 Nessa questão, foi apresentado o gráfico cartesiano de uma função 

exponencial crescente e foi solicitado que se encontre a expressão algébrica 

correspondente à função. Se houver o reconhecimento dessa curva como uma 

função exponencial, o estudante pode tentar escrever a expressão analítica 

analisando os aspectos globais do gráfico, como crescimento ou decrescimento, 

interseção com eixos e assíntotas, ou pode escrever a forma geral da expressão 

algébrica e substituir alguns pontos do gráfico, montando um sistema. Caso não 

reconheça a função como sendo exponencial, pode utilizar os pares ordenados 

exatos e visíveis no gráfico para montar uma tabela ou diagrama e buscar identificar 

o padrão de relação entre domínio e imagem. Usualmente, os dois últimos métodos 

são mais utilizados. 

 

13º Pogson foi um astrônomo inglês cuja maior contribuição para a astronomia foi 

observar que no sistema de magnitude aparente das estrelas, proposto por Hiparco, 

uma estrela de magnitude 1 é, aproximadamente, 2,5 vezes mais brilhante que uma 

de magnitude 2, e uma estrela de magnitude 0 é 2,5 vezes mais brilhante que uma 

de magnitude 1, uma estrela de magnitude -1 é 2,5 vezes mais brilhante que uma 

estrela de magnitude 0, e assim por diante. Daí surgiu a fórmula de Pogson que 

fornece a magnitude aparente de uma estrela com base no seu brilho aparente. 

Assim, a magnitude aparente de uma estrela pode ser obtida por: 

                      é                     

 Esboce o gráfico que relaciona a magnitude aparente de uma estrela com seu 

brilho aparente. 

 

 Nessa questão, foi fornecida uma malha quadriculada com o desenho de um 

plano cartesiano não graduado para facilitar o desenho do gráfico, já que alguns 

estudantes poderiam não ter régua para utilizarem durante a construção. Os 

estudantes poderiam construir o gráfico analisando as características gerais da 

função, pois, como é um logaritmo, a função tem uma curva característica e, por 

meio do estudo dos coeficientes, é possível identificar crescimento ou 

decrescimento, e assíntota. Ou poderia calcular alguns pontos da função logarítmica 

e realizar um esboço ponto a ponto. Foi escolhida uma função logarítmica de base 

dez para facilitar o cálculo ponto a ponto, caso essa fosse a escolha do estudante. 
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Quanto às atividades cognitivas necessárias, consideramos que as atividades 

de identificação são as mais simples, pois envolvem a atividade de formação sem 

exigir do estudante a habilidade de construir o registro, mas apenas a de 

compreender suas regras de conformidade e avaliar se podem ou não ser 

compreendidas como função. Os estudantes podem realizar tratamentos para deixar 

os registros mais claros para eles, mas essa ação não é uma exigência do 

enunciado. As questões discursivas exigem dos estudantes além da compreensão, a 

construção de uma argumentação para justificar sua resposta, podendo utilizar 

exemplos. Essa questão envolve a atividade de formação, havendo a exigência não 

apenas da compreensão geral, mas também da construção do registro. A questão 

de associação entre registros e de identificação do domínio pode mobilizar a 

atividade de tratamento para que o estudante consiga realizar uma melhor leitura 

dos registros, ou até mesmo a conversão entre eles. Por fim, as questões que 

envolvem a conversão dos registros gráficos e algébricos são as mais complexas, e 

exigem a compreensão das regras de conformidade dos dois registros e a habilidade 

de construção dessas representações. Em geral, os estudantes precisaram realizar 

tratamento nas representações ou mobilizar representações intermediárias (como 

tabelas e diagramas) para auxiliar na tarefa. 

 

3.3  A atividade prática no Software GeoGebra 

 

O GeoGebra é um software livre, de geometria dinâmica, que possibilita o 

desenvolvimento de atividades matemáticas de forma prática e rápida. O software 

permite, dentre outras ações, a criação de planilhas, gráficos, desenhos geométricos 

e expressões algébricas. Na nossa pesquisa, focamos o uso do software para 

esboçar os gráficos de funções e o estudo da relação entre os coeficientes 

algébricos e os parâmetros gráficos para compreender a relação entre as 

representações gráfica e algébrica, que são centrais nesse conceito matemático. 

Na Figura 5 podemos visualizar a tela inicial do GeoGebra com as 

ferramentas utilizadas na primeira atividade: 
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Figura 5 — Janela do GeoGebra com ferramenta de Controle deslizante 

 
Fonte: A Autora (2017) 

 
As atividades realizadas utilizavam algumas funções com domínio e 

contradomínio reais que tradicionalmente são estudadas no Ensino Médio: as 

funções polinomiais de primeiro e segundo grau, e as funções logarítmica, 

exponencial e seno. Foi proposto para cada uma dessas funções o mesmo exercício 

que estudava cada um dos coeficientes da forma geral de cada expressão. A seguir 

apresentamos, no Quadro 8, como exemplo o exercício com a função polinomial de 

1º grau e no Quadro 9, o exercício com a função exponencial e logarítmica. 

Fonte: A Autora (2017) 

1ª Vamos estudar as relações entre os gráficos e as expressões algébricas das funções que vocês 
já estudaram. 
a) Função polinomial de 1º grau. 

As funções polinomiais do 1º grau são funções cuja representação algébrica pode ser escrita 
na forma f(x) = ax + b, sendo a e b constantes reais, e a é diferente de 0. 
Agora, com a ajuda do GeoGebra, estude o que acontece quando modificamos a constante a em 
uma função de 1º grau, e registre suas observações. 
E quando variamos a constante b, o que vocês observam no gráfico? 

a) Função polinomial de 2º grau. 
As funções polinomiais do 1º grau são funções cuja representação algébrica pode ser escrita 

na forma f(x) = ax² + bx + c, sendo a, b e c constantes reais, e a é diferente de 0. 
Agora, com a ajuda do GeoGebra estude o que acontece quando modificações a constante a 

em uma função de 1º grau e registre suas observações. 
E quando variamos a constante b o que vocês observam no gráfico? 
E quando variamos a constante c o que vocês observam no gráfico? 

Quadro 8 — Orientações para estudo das funções polinomiais no GeoGebra. 



 

  88 

b) Função exponencial. 
As funções polinomiais do 1º grau são funções cuja representação algébrica pode ser escrita 

na forma f(x) = a.b
x
+ c, sendo a e c constantes reais, e b é positivo e diferente de1. 

Agora, com a ajuda do Geogebra estude o que acontece quando modificações a constante a 
em uma função de 1º grau e registre suas observações. 
E quando variamos a constante b o que vocês observam no gráfico? 
E quando variamos a constante c o que vocês observam no gráfico? 

c) Função logarítmica. 
As funções polinomiais do 1º grau são funções cuja representação algébrica pode ser escrita 

na forma f(x) = a.     
 
+ c, sendo a e c constantes reais e b uma constante real positiva e 

diferente de 1. 
Agora, com a ajuda do Geogebra estude o que acontece quando modificações a constante a 

em uma função de 1º grau e registre suas observações. 
E quando variamos a constante b o que vocês observam no gráfico? 
E quando variamos a constante c o que vocês observam no gráfico? 

 

 

e)  Função modular. 
Uma função modular é quando consideramos o valor absoluto de toda a imagem de uma 

função, independente de sua forma algébrica. Assim, uma função modular pode ser nas formas: 
f(x) = | ax + b|    h(x) = | a.b

x
+ c| 

g(x) = |ax² + bx + c|   i(x) = |a.       + c | 
dentre outras. Estudem algumas funções modulares e registrem suas observações: 
 

Fonte: A Autora (2017) 

No caso da função modular, Quadro 10, o exercício ficou um pouco mais livre 

dada a possibilidade de aplicar a ideia de módulo a diversos tipos de expressões 

algébricas. Sendo assim, foi sugerido que os alunos repetissem o estudo realizado 

com as demais funções, sendo que agora em módulo, como vemos a seguir: 

Fonte: A Autora (2017) 

Essas atividades buscavam trabalhar a articulação entre os registros 

algébricos e gráficos. Acreditamos que o estudo das unidades de significado de 

cada expressão algébrica, realizada simultaneamente com o estudo das variações 

sofridas por cada unidade de significado gráfico pode contribuir para uma 

compreensão das características globais do gráfico. Além disso, pode auxiliar na 

compreensão da atividade de conversão entre esses registros, e o entendimento de 

que ambos representam de forma diferente o mesmo objeto matemático. 

Para trabalhar funções na forma de tabela e diagrama foram utilizadas 

algumas atividades na folha de papel, envolvendo ambas as representações. Mas, 

no GeoGebra, todas foram representadas por tabelas, por essa representação no 

software permitir uma melhor articulação com outros registros. A seguir 

apresentamos as atividades com valores discretos propostos.  Nessas atividades, 

Quadro 10 — Orientações para estudo da função modular no Geogebra. 

Quadro 9 — Orientações para estudo das funções exponencial e logarítmica 
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utilizamos a função “Planilha” para registrar os dados no software e, depois, a 

função “Análise Bivariada” que analisa a relação entre pares de valores, de forma 

que um valor sirva como abscissa e outro com ordenada em um plano cartesiano 

ortogonal, possibilitando plotar um gráfico com os dados fornecidos. Nessa atividade 

os estudantes deveriam ler e compreender a estrutura de formação dos registros 

discretos (tabela e diagrama) e visualizar como dados discretos podem ser 

representados em um plano cartesiano, por meio da conversão computacional 

realizada pelo GeoGebra. O gráfico criado pelo programa fica em uma nova janela, 

denominada “Análise de Regressão”, como pode ser visto na Figura 6. 

 

Figura 6 — Tela do GeoGebra com planilha e gráfico de Análise Bivariada 

 
Fonte: A Autora (2017) 

 

Na parte inferior da tela (Figura 7) temos os modelos de Regressão. Na 

imagem a seguir podemos visualizar as opções de modelo e o modelo que mais se 

aproxima dos dados fornecidos pela primeira tabela. Nesse caso, os estudantes 

puderam ver que nenhuma expressão descreveu perfeitamente essa relação.  
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É possível também que uma função tenha diferentes leis de formação, ou mesmo não 
possua uma expressão algébrica capaz de descrevê-la. Vamos ver alguns exemplos: 
 Em uma apostilha do curso Técnico em Edificações do IFRN é apresentada a terminologia 

utilizada para os agregados presentes na construção civil com base na dimensão das 
partículas. Por exemplo, é denominado Brita se cada partícula tiver diâmetro entre 4,8 mm 
e 76 mm. A tabela a seguir apresenta a classificação das Britas, também em função de seu 
diâmetro: 

Tabela 3- Classificação das Britas. 

 
Fonte: VARELA, M. p. 6. Disponível em: https://docente.ifrn.edu.br/altencirgomes/disciplinas/ materiais-de-

construcao/apostilla-de-materiais-de-construcao 

Figura 7 — Janela do GeoGebra da Análise de Regressão 

 
Fonte: A Autora (2017) 

A ideia dessa atividade é mostrar que nem todas as relações precisam ter 

uma expressão analítica para serem consideradas uma função, e apresentar para os 

estudantes as funções discretas que são representadas por pontos isolados no 

gráfico e que podem ou não ter uma lei geral. O modelo de regressão considerar o 

domínio como sendo os números reais e não mais um domínio discreto. 

A seguir apresentamos, nos Quadros 11 e 12, o texto das atividades 

propostas: 

Fonte: A Autora (2017) 

Quadro 11 — Orientação para estudo de função descontinua 

https://docente.ifrn.edu.br/altencirgomes/disciplinas/%20materiais-de-construcao/apostilla-de-materiais-de-construcao
https://docente.ifrn.edu.br/altencirgomes/disciplinas/%20materiais-de-construcao/apostilla-de-materiais-de-construcao
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Com o software Geogebra, esbocem o gráfico da função que apresenta a classificação da brita em 
função de seu diâmetro, com base nos dados apresentados na tabela, e registrem suas 
observações: 
Qual o domínio da função Classificação das Britas em função do diâmetro?  
Qual a imagem da função Classificação das Britas em função do diâmetro? 
 Uma função pode descrever também situações com sequências. Por exemplo, analisar 

sequências criadas com palitos de fósforos, comuns em desafios e questões de concursos: 

 

 
Com base na sua análise, qual o domínio e qual a imagem da função que relaciona etapa e 

número de palitos? (Considere que a sequência pode continuar indefinidamente). 

 Uma bactéria se reproduz por mitose e tem um ciclo de vida de aproximadamente 20 minutos. 
Assim, se isolarmos uma bactéria e registrarmos o desenvolvimento de uma colônia, teremos 
aproximadamente o esquema representado no diagrama:  

 
 Com base na sua análise, qual o domínio e qual a imagem da função que relaciona o tempo 
e número de bactérias? (Considere que a sequência pode continuar indefinidamente). 

 
Fonte: A Autora (2017) 

 No caso da última situação, que descreve uma função exponencial, existe 

uma lei algébrica equivalente, mas a conversão entre o registro discreto (tabela) e 

algébrico foi realizada computacionalmente pelo software, bastando ao estudante 

escolher o modelo de regressão apropriado. Uma vez escolhido o modelo, o 

GeoGebra traça, em vermelho, o esboço do gráfico da expressão, considerando um 

domínio real e contínuo. 

Quadro 12 — Orientações para estudo de funções discretas e/ou que não possuem leis 
algébricas de formação 
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4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 Realizamos uma análise concomitante dos três instrumentos de coletas de 

dados: o pré-teste, a ficha de acompanhamento das atividades com GeoGebra e o 

pós-teste. O pré-teste e o pós-teste foram atividades individuais, já as atividades 

com o GeoGebra foram realizadas por equipes de até três pessoas, tendo em vista 

que a turma pesquisada contava com pouco mais de 40 estudantes e não havia 

computadores suficientes disponíveis para a realização da atividade de forma 

individual. Os estudantes que não realizaram uma das três atividades não serão 

analisados, por não ser possível realizar um acompanhamento das atividades por 

ele realizadas. Os estudantes que deixaram mais da metade das atividades sem 

resposta também foram removidos, por não haver dados suficientes para análise. 

Assim, o nosso grupo de pesquisa conta com 32 estudantes que participaram de 

todas as atividades, tendo respondido pelo menos metade das atividades propostas. 

Os estudantes que participaram da pesquisa foram codificados aleatoriamente de E1 

a E32. Como não é do interesse da pesquisa realizar análise de gênero, todos os 

estudantes serão tratados no masculino para não gerar nenhum tipo de 

identificação. 

Iniciamos a análise pelas questões em língua natural. Será realizada a análise 

de cada questão e, após a apresentação de todas as questões em língua natural, 

será apresentada uma análise comparativa dos resultados para esse registro. 

  

4.1 Questões em língua natural 

 

1ª questão: Defina o conceito matemático de função. 

  

No pré-teste 6,3% dos estudantes deixaram essa questão em branco e 6,3% 

apresentaram respostas confusas que trazem uma ideia de cálculo ou operação 

matemática, mas por não terem dados suficientes não puderam ser analisadas, e 

são apresentadas a seguir (Quadro 13): 

 

Fonte: A Autora (2017) 

“É o que define o resultado de determinada função” (Resposta do Estudante E1) 

“conta matemática” (Resposta do Estudante E26) 

Quadro 13 — Exemplo de respostas classificadas como confusa para 1ª questão 
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 No pós-teste não houve resposta em branco nesse item, mas a resposta do 

estudante E26 manteve-se a mesma, sendo novamente classificada como confusa. 

Em 37,5% das demais respostas do pré-teste, os estudantes definiram função 

utilizando os termos expressão algébrica, fórmula ou equação. No pós-teste, essa 

porcentagem subiu para 43,8%. Nas respostas para ambos os testes há indícios de 

que equação e expressão algébrica sejam sinônimas para esses estudantes. Pois, 

como vemos na resposta transcrita no Quadro 14, a seguir, o estudante atribui à 

equação a ideia de dependência, o que nos leva a crer que o que ele se refere a 

uma expressão algébrica com um termo dependente e uma variável. 

 

 
Fonte: A Autora (2017) 

Seis estudantes (aproximadamente 18,8% dos estudantes), no pré-teste, e 

sete (21,9%) estudantes, no pós-teste, definiram função com uma lei de formação, 

indicando a necessidade de uma lei para que uma relação seja considerada função; 

essa exigência é comum, de acordo com a literatura (CLEMENT, 2001). Uma 

possível razão para a forte relação entre o conceito de função e sua expressão 

analítica pode ser o enfoque dado aos cálculos e à resolução de expressões 

algébricas, em especial na forma de igualdades com o objetivo de descobrir o valor 

de incógnitas. Há, nas respostas a essa questão, três respostas no pré-teste e duas 

no pós-teste, o uso de exemplos ou termos que evocam as aplicações de função ao 

estudo de fenômenos, em outras ciências como a física. Na segunda questão do 

questionário essa influência torna-se mais clara.  

Após a realização da atividade com o GeoGebra houve um aumento no 

número de respostas com referência à necessidade de lei ou o uso do termo 

expressão algébrica para definir o que é função. Acreditamos que isso se deve ao 

fato das respostas, antes em branco e confusas, terem se enquadrado nessa 

categoria e ao fato da atividade com GeoGebra ter sido, em sua maioria, com o 

estudo da relação entre as representações algébricas e gráficas, o que pode ter 

fortalecido a ideia da necessidade de uma expressão analítica, além de não ter 

havido nenhuma atividade dedicada exclusivamente a definir função. A ideia era que 

eles refletissem sobre sua concepção com base nos estudos realizados. 

“É quando uma equação depende de um elemento x para obter algum resultado, quando 

o resultado de "F" depende do valor numérico de x” (Resposta do estudante E4) 

 

Quadro 14 — Exemplo de resposta com ideia de dependência 
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Consideramos, dessa forma, que os exemplos com tabela e diagramas não foram 

suficientes para quebrar essa visão. Destacamos a resposta de dois estudantes que 

definem função com lei de formação, e uma resposta que traz ideias relacionadas a 

aplicações de função a fenômenos físicos (Quadro 15):  

 

Quadro 15 — Exemplos de respostas com lei de formação 

“Função é tudo aquilo que tem uma lei de formação” (Estudante E10) 
“é a representação de uma lei de formação que terá números em função de algo” (Estudante 
E31) 
“É encontrar o valor de uma determinada incógnita dependendo-se de outra (que 
geralmente é o tempo)” (Estudante E13) 

Fonte: A Autora (2017) 

Alguns desses estudantes trouxeram a ideia de lei de formação associada a 

outros conceitos fundamentais para o estudo de funções, como as ideias de 

variabilidade, dependência e relação, enquanto outros trouxeram essas ideias como 

centrais em suas definições. Ao todo, 25% dos estudantes, no pré-teste, e 34,4%, no 

pós-teste, utilizaram essas ideias para definir função. Embora não tenham sido 

utilizados com rigor, esses termos trazem importantes indícios sobre a concepção 

que esses alunos têm de função, que tendo em sua maioria exigido uma lei 

algébrica para que uma relação seja função, compreendem que não é toda 

expressão algébrica que representa uma função. Houve, ainda, 18,8% dos 

estudantes no pré-teste e 9,4% no pós-teste que recorreram a exemplos para 

explicar sua concepção, como, por exemplo, o estudante E24 (Quadro 16): 

 

 
Fonte: A Autora (2017) 

Em contrapartida, apenas 15,6% dos estudantes, tanto no pré-teste quanto no 

pós-teste, utilizaram a representação gráfica na hora de definirem função (Quadro 

17). Muitas vezes o termo surge como complementar da expressão algébrica da 

função, ou seja, o estudante associa a representação gráfica a uma função, mas não 

generaliza as funções a esse registro como ocorre com a expressão algébrica.  

 

“É quando um item tem seu valor variando de acordo com outro. Por exemplo: o preço 
pago por combustível, que é uma função da quantidade dos litros comprados” (Resposta 
do Estudante E24) 

Quadro 16 — Exemplo de resposta que apresentou exemplo para definir função 
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Fonte: A Autora (2017) 

As ideias de lógica, sequência e representação de quantidades foram 

referenciadas em apenas uma resposta (3,1% das respostas), em ambos os testes, 

um exemplo pode ser visto no Quadro 18.  

 
Fonte: A Autora (2017) 

 

Surpreendeu-nos que apenas 6,3% estudantes no pré-teste e um no pós-

teste definiram função como relação entre conjuntos (Quadro 19), embora essa seja 

a definição mais usual em livros didáticos. Também só 6,3% das respostas no pré-

teste e 3,1% no pós-teste citaram unicidade de imagem para que a relação possa 

ser considerada função. Entretanto, termos usuais como contradomínio, domínio e 

imagem foram citados por 3,1% uma vez no pré-teste e 9,4% vezes no pós-teste 

(Quadro 19). 

Fonte: A Autora (2017) 

2ª questão: Uma lagarta está rastejando em um 

pedaço de papel, como mostrado abaixo. Se nós 

desejarmos determinar a localização da criatura no 

papel com relação ao tempo, a localização é uma 

função do tempo? Por que ou por que não? O tempo pode ser descrito em função da 

sua localização? Explique.  

“Relação de 2 ou mais conjuntos estabelecido por lei de formação” (Resposta do 
Estudante E3) 
“Função é dada por domínio e imagem, uma imagem (y) pode ter vários domínios (x), 
mas o domínio (x) não pode ter mais de uma imagem, se não, não é função, e pode ser 
perfeitamente ilustrada em um gráfico.” (Resposta do Estudante E6) 
“função é definida por domínio e contradomínio. Onde o domínio só possui um número 
no contradomínio” (Resposta do Estudante E30 no pós-teste). 
“uma equação entre 2 variáveis ou mais para descobrir um gráfico ou sequencia, etc.” 
(Resposta do Estudante E28 no pós-teste). 

“É uma fórmula para identificar uma sequência lógica de algo” (Resposta do Estudante 

E20) 

Fonte: Clement (p. 1, 2001) 

Quadro 17 — Exemplos de respostas com referências as representações gráficas 

Quadro 18 — Exemplo de resposta com ideia de sequência lógica 

Quadro 19 — Respostas dos estudantes com ideia de relação entre conjuntos 

“É condição para se fazer os gráficos da função” (Resposta do Estudante E9) 
“É uma expressão matemática de onde é possível montar um gráfico em um plano 
cartesiano” (Resposta do Estudante E17) 
“função é uma equação/gráfico, que define uma variável a partir de outra” (Resposta do 
Estudante E28) 

Figura 8 — Ilustração da 2ª questão 
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Apenas 3,1% estudante no pré-teste deixou essa questão em branco e o 

mesmo percentual respondeu apenas “sim”, sem apresentar justificativa. No pós-

teste, não houve respostas em branco e 3,1% dos estudantes, assim como no pré-

teste, responderam que “sim”, sem apresentar justificativa. 37,5% dos estudantes no 

pré-teste e 43,8% no pós-teste responderam a apenas uma das perguntas desse 

item ou responderam as perguntas de forma geral, como mostra o Quadro 20: 

 

 
Fonte: A Autora (2017) 

 

Desses que responderam de forma geral, apenas 6,3% dos estudantes no 

pré-teste responderam que não era função. Apenas 3,1% (1 estudante) apresentou 

a justificativa mais presente na pesquisa realizada por Clement (2001), de que não é 

função porque o movimento da lagarta no papel desenha voltas e, portanto, possui 

duas imagens. Observando a imagem dos gráficos (Figura 9), podemos ver que ele 

utilizou o teste das linhas verticais em pelo menos dois gráficos. 

 

Figura 9 — Resposta do estudante E20 

 

Fonte: A Autora (2017) 
 

O estudante (E25), como vemos na transcrição de sua resposta, justificou que 

o movimento era irregular, e que não era possível prever a localização para outros 

pontos. No pós-teste, quatro estudantes responderam que não de forma geral e, 

“não porque ela não se move por um padrão e não seria só do tempo e sim do espaço 
que ela percorreu em um determinado tempo” (Resposta do estudante E11 no pós-teste) 
“em um certo tempo ele vai percorrer ‘x’ de distancia, logo para saber o momento exato 
em que ela ocupa um espaço, é necessário o tempo” (Resposta do estudante E22 no 
pós-teste) 
“Não, pois isso depende que sua velocidade e direção sejam ‘rítmicas’” (Resposta do 
estudante E25). 

Quadro 20 — Exemplos de questões com respostas para a segunda questão 
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assim como os estudantes E25 e E11, justificaram não ser função, por não haver um 

ritmo capaz de descrever o movimento, como nos exemplos do Quadro 21: 

 
Fonte: A Autora (2017) 

Apenas 3,1% dos estudantes responderam que depende, explicando que 

para ser função é necessário que duas localizações não estejam associadas ao 

mesmo tempo. Esse estudante (Quadro 22) não havia colocado unicidade na 

definição de função, mas, por essa segunda questão, fica claro que sabe que é 

necessário: 

 
Fonte: A Autora (2017) 

Pela sua resposta percebemos que o estudante não consegue identificar com 

segurança se nas duas situações do problema há duas imagens. No pós-teste, 

também esse estudante (Quadro 23) foi o único a responder que depende, mas 

agora apenas para a segunda questão, demonstrando que compreende que na 

primeira situação não há duplicidade para a imagem, mas que na segunda situação 

isso pode ocorrer: 

 

 

 
Fonte: A Autora (2017) 

37,5% dos estudantes responderam que sim para ambas as perguntas, no 

pré-teste, e 34,4% responderam que sim para ambas as questões, no pós-teste. 

Sendo que, em cinco (45,5%) dessas respostas, tanto no pré-teste quanto no pós-

teste, é imposta a condição de existência de um padrão. Nelas, os estudantes 

utilizam especificamente termos estudados nas aulas de física, pois exigem 

movimentação uniforme ou uniformemente variada, ou dados como velocidade. 

Assim, vemos que mesmo dentre os estudantes que responderam que sim, há a 

“Sim, porque dependendo do número do tempo a localização muda ou não. 
Depende se quando replicado a localização não tenha um ‘ponto’ ligado a dois outros 
pontos no tempo” (Resposta do Estudante E4, no pós-teste). 

“Depende, se a localização for igual para dois tempos diferentes, não pode ser função, 
mas caso contrário é uma função. Isso se aplica ao tempo também” 

“Não, porque seria praticamente impossível estudar a trajetória em relação ao tempo, é 
extremamente imprevisível o trajeto dela, também não, pois não há um trajeto e tempo 
capazes para suas medidas” (Resposta do Estudante E8) 
“Não, pois isso depende se sua velocidade e direção sejam "rítmicas"” (Resposta do 
Estudante E26) 

Quadro 21 — Exemplos de questões com exigência de padrão 

Quadro 22 — Resposta do Estudante E4 

Quadro 23 — Resposta do estudante E4 no pós-teste 
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exigência de uma lei para prever outros pontos e localizações e que há uma 

influência dos estudos da física na análise da situação (Quadro 24), acreditamos que 

os conhecimentos em outras ciências foi uma das principais razões para a diferença 

significativa entre os resultados da nossa pesquisa para essa questão e da pesquisa 

realizada nos Estados Unidos (CLEMENT, 2001). 

 

Fonte: A Autora (2017) 

Os demais estudantes que responderam sim argumentaram de forma um 

tanto vaga, mas em geral com a ideia de unicidade de imagem (Quadro 25) e, como 

defendem que há relação funcional em ambos os sentidos, acreditamos que os 

estudantes interpretaram a situação como sendo de uma relação bijetora. Um deles 

sugere a possibilidade de criar um gráfico para associar tempo e localização, o que 

foi observado nas demais respostas (21,9% e 12,5%) de ambas as avaliações. 

 
Fonte: A Autora (2017) 

 

No pré-teste, só 6,3% dos estudantes responderam que sim para apenas uma 

das perguntas. Na resposta do estudante E20 vemos que ele considera que o tempo 

não é suficiente para saber a localização, possivelmente porque o tempo não 

indicaria direção ou trajeto, já que essa argumentação surgiu na resposta dele a 

essa questão no pós-teste. Entretanto, se soubermos a localização, teríamos como 

descobrir o tempo que levou para alcançá-la, pois ele supõe velocidade constante. 

Assim, sabendo a distância percorrida, independente da direção, seria possível 

sim, porque a cada tempo andando vai ser uma localização diferente e, se a cada 
localização ela estiver vai existir um tempo diferente para cada” (Resposta do Estudante 
E28 no pós-teste). 
“Sim, pois é possível criar um gráfico utilizando as duas informações (de tempo e 
espaço)” (Resposta do Estudante E17). 
“Sim, porque a uma relação de 2 conjuntos sendo eles localização e tempo, se for dado 
a localização dá para determinar o tempo e vice-versa” (Resposta do Estudante E3). 

“Sim, localização é uma função do tempo, porque se o movimento da lagarta é 
constante ou acelerado tenho equações e gráficos para isso e sim podemos saber o 
tempo por sua localização, estudamos isso em física” (Resposta do Estudante E5). 
“Sim, pois se ela anda com Velocidade constante, o seu espaço pode ser determinado 
pelo tempo; sim, se eu tenho a localização do corpo posso saber identificar com que 
tempo chegou nesse tempo.” (Resposta do Estudante E6). 
“sim, se a velocidade for constante. Sim, levando em consideração novamente que a 
velocidade é constante ou uniformemente variada é possível criar uma função que 
relaciona o tempo com o espaço.” (Resposta do Estudante E24 no pós-teste) 

Quadro 24 — Exemplos de respostas sim para segunda questão 

Quadro 25 — Exemplos de respostas sim que remetem a unicidade de imagem 
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descobrir o tempo. Já o segundo, o estudante E27, argumenta com base na análise 

de termo dependente e independente, o que pode significar que esse estudante não 

conhece a possibilidade de função inversa, mas pode ser que só não considere 

possível nesse problema em particular. Contudo, não há uma explicação para 

impossibilidade de inversão, exceto o termo ser o tempo. 

 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

No pós-teste, 15,6% dos estudantes responderam sim para apenas uma das 

perguntas, além da resposta do estudante E20 e do estudante E4, que respondeu 

depende e já foram comentados. Destacamos a resposta do estudante E7 (Quadro 

26), pois quando ele destaca que com a variação do tempo a localização sempre 

muda, mas que nem sempre há dois tempos diferentes para a mesma localização, 

ele demonstra compreender a necessidade de unicidade da imagem e que, nesse 

caso, a função não possui inversa, já que não é injetiva. Quanto aos outros dois 

estudantes, o estudante E8 argumentou com base na impossibilidade de definir uma 

trajetória que permita especificar a localização com rigor, e o estudante E27 manteve 

o argumento de que o tempo é a variável independente. 

Por fim, houve 9,4% dos estudantes no pré-teste que responderam não para 

ambas as perguntas, e todos argumentaram que não há regularidade na 

movimentação da lagarta. Já no pós-teste, houve 6,3% das respostas, sendo uma 

também pela falta de regularidade e outra por exigência de unicidade, mas em sua 

explicação o estudante exige unicidade do elemento do domínio para cada elemento 

da imagem (Quadro 27), o que pode ser uma confusão causada com os termos na 

“Não, porque o tempo não vai indicar a localização. Sim, em um determinado tempo ela 
anda x, no dobro do tempo ela 2x”. (Resposta do Estudante E20) 
“Sim, podemos descobrir a localização uma vez que ela é "dependente" do tempo. Não, 
o tempo é um termo independente” (Resposta do Estudante E27). 
“não, pois ele pode tomar diferentes decisões. Sim, porque dá para saber por um ritmo 
uniforme” (Resposta do Estudante E20 no pós-teste). 
“sim, é pois a medida que o tempo varia a localização também varia. Não, pois nem 
sempre se varia” (Resposta do Estudante E7 no pós-teste). 
“não, porque não há se possibilidade de entender sua trajetória; sim, o tempo é uma 
função da localização e não é o inverso” (Resposta do Estudante E8 no pós-teste). 

Quadro 26 — Exemplos de respostas e justificativas, dos estudantes que responderam sim 
para uma pergunta e não para outra pergunta. 



 

  100 

hora de explicar, ou pode ser que o estudante tenha compreendido o conceito de 

unicidade de forma inversa. 

 
Fonte: A Autora (2017) 

3ª Questão: Considere as relações a seguir e indique aquelas que acredita serem 

funções. 

a) Em um posto de combustível de Caruaru, a gasolina custa R$ 3,490 e o 

álcool R$ 2,839. O preço a ser pago ao abastecer um carro nesse posto pode 

ser considerado uma função da quantidade de combustível comprada? 

b) Uma equipe de nutricionistas visitou uma escola e, em uma tabela, registrou a 

altura e o peso de todos os estudantes do Ensino Médio para calcular o Índice 

de Massa Corpórea, conforme a tabela: 

Altura (m) 1,58 1,62 1,70 1,62 1,75 1,80 

Peso (Kg) 50 52 56 55 70 61 

 Considerando os dados do recorte apresentado na tabela, podemos 

considerar o peso dos adolescentes como uma função da altura? 

c) Carlos procurou o gerente do banco no qual ele é correntista e pediu orientação 

sobre como investir seu dinheiro. O gerente explicou que há uma aplicação com 

rendimento de 0,08% ao mês sobre o capital não movimentado na conta nesse 

período. A relação entre o capital investido e o juro gerado é uma função? 

d) Os correios criaram o Código de Endereçamento Postal (CEP) para orientar e 

acelerar o trabalho de organização e entrega das correspondências. Assim, 

quando se endereça uma carta, deve-se incluir o CEP do destinatário. A relação 

entre uma casa e o seu CEP pode ser considerada uma função? 

e) Uma loja da fábrica vende camisetas em varejo e atacado. Para orientar os 

clientes, ela criou uma tabela de preços: quem comprar até cinco peças pagará 

R$ 30,00 por cada, quem comprar de seis a onze peças pagará R$ 25,00 por 

peça, e se comprar doze ou mais camisetas pagará apenas R$ 20,00 a unidade. 

Podemos dizer que a relação preço e quantidade de camisetas é uma função? 

 

“não, não → uma função só pode ter um domínio para cada imagem” (Resposta do 
Estudante E29 no pós-teste). 
“não, porque o seu movimento não é uniforme”(Resposta do Estudante E23 no pós-teste) 
“Não, porque seria praticamente impossível estudar a trajetória em relação ao tempo, é 
extremamente imprevisível o trajeto dela, também não, pois não há um trajeto e tempo 
capazes para serem medidos” (Resposta do Estudante E8). 

Quadro 27 — Exemplos de respostas não para a segunda questão. 
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4ª Questão: Das relações apresentadas na questão anterior, alguma não é função? 

Em caso afirmativo justifique e/ou explique se seria possível transforma-la em 

função modificando alguma informação do enunciado. 

A terceira e quarta questões serão analisadas conjuntamente, pois, na quarta, 

os estudantes explicaram o que os levou a classificar os itens da terceira questão 

com sendo ou não função. Nenhum estudante deixou a terceira questão em branco 

em nenhuma das avaliações. A quarta questão foi deixada em branco por 18,8% dos 

estudantes no pré-teste e 34,5% no pós-teste, sendo que outros 12,5% dos 

estudantes no pré-teste e 9,4% no pós-teste responderam apenas com sim e/ou 

não, sem justificar. Os demais, em sua maioria, buscaram responder a quarta 

questão justificando o porquê de não serem função as alternativas que não 

assinalaram. Com exceção de um estudante, que no pré-teste indicou as 

expressões algébricas dos dois casos que considerou função, na função da letra “a” 

ele indicou os reais positivos como domínio e na letra “e” escreveu três expressões 

que, embora não sejam exatas, estavam delimitadas corretamente com base no 

domínio apresentado no enunciado. Assim, vemos que esse estudante compreende 

a ideia de domínio. 

Na terceira questão, a situação com maior reconhecimento foi a letra “e”, 

identificada por 93,8% dos estudantes no pré-teste e 87,5% dos estudantes no pós-

teste, o que é interessante, pois o gráfico que se aproxima mais desse problema foi 

um dos que teve menor reconhecimento pelos estudantes no pré-teste, como 

veremos adiante, porque apresenta uma lei que não pode ser escrita em uma única 

expressão algébrica. O segundo item com maior número de reconhecimento foi a 

letra “a”, com 84,4% de acertos no pré-teste e 87,5% no pós-teste. A letra “c” foi 

reconhecida por 81,3% dos estudantes no pré-teste e 75% no pós-teste. 

 Essas questões que tiveram maior reconhecimento foram comentadas por 

poucos estudantes, pois eles apresentaram os motivos das que não classificaram 

como função. Os estudantes que não reconheceram elas como função justificaram 

com alguns comentários um pouco confusos, que indicavam que um dos maiores 

problemas foi a interpretação dos enunciados (Quadro 28). Os estudantes não 

conseguiram identificar as relações claramente ou, com base em seus 

conhecimentos empíricos, julgaram que não era função por não conseguirem 

calcular valores específicos. 
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Fonte: A Autora (2017) 

 

 As questões que tiveram menor número de marcações foram a letra “b” que, 

de fato, não apresenta uma relação funcional e foi assinalada por 40,6% dos 

estudantes no pré-teste e 43,8% no pós-teste, e a letra “d”, que é uma função, mas 

só foi reconhecida por 25% dos estudantes em ambos os testes.  

Na quarta questão os estudantes justificaram não ser função por não haver 

uma lei de formação (Quadro 29), tanto para a letra “b” quanto para a “d” e, para que 

fosse uma função, sugeriram considerar o índice de massa corpórea. 

 

 
Fonte: A Autora (2017) 

Ainda referente à letra “b”, outros justificaram através da unicidade (Quadro 

30), e chamaram atenção para a existência de dois pesos diferentes para a mesma 

altura, como vemos a seguir: 

“Sim a letra ‘b’, porque a altura não tem relação com o peso, não tem como se saber o 
peso se só se tem a altura. (Dá pra saber o peso ideal, não o real).” (Resposta do 
Estudante E4). 
“Sim, acho que não números de casas e a medição de massa corpórea não são uma 
constante” (Resposta do Estudante E5). 
“d) Acho que pelo fato de ter inúmeras cidades e a construção de casas não ser algo 
uniforme, não poderia transforma-la em função” (Resposta do Estudante E10). 
“sim. Não há relação matemática entre o CEP e uma casa. No caso dos alunos deveria 
ser considerado que todo tivesse o mesmo IMC índice de massa corporal.” (Resposta do 
Estudante E24) 
“Sim, as letras b e d pois não é possível montar uma lei de formação. No ‘A’ poderia ser 
mudado a estrutura para por exemplo pessoas da mesma altura tivessem o mesmo 
peso na b poderia ser estabelecido uma relação peso _> valor, ou endereço _> valor.” 
(Resposta do Estudante E27) 
“Sim, b) e d). b) Todos os alunos com o mesmo IMC. d) Não há relação do tipo função 
entre a casa e o CEP” (Resposta do Estudante E26 no pós-teste). 

“Letra (a), só colocar o valor que já temos em semelhança em litros comprados.” 
(Resposta do estudante E1). 
“As letras A e D não podem ser correspondidos por função, porque falta informação para 
completar o raciocínio.” (Resposta do estudante E8). 
“Sim, eles poderiam fazer uma relação entre o aumento do preço com o aumento das 
peças compradas” (Resposta do Estudante E17). 
“a) sim, se fosse comparado com carros e quanto eles cosumiram.” (Resposta do 
Estudante E11, no pós-teste). 
“Alternativa letra (A) ele só fala dos valores cobrados. Se colocarmos os litros em 
questão do preço seria uma forma” (Resposta do Estudante E1, no pós-teste) 

Quadro 28 — Exemplos de respostas que demonstram dificuldade na compreensão e 

interpretação do enunciado. 

Quadro 29 — Exemplos de respostas que exigem lei de formação. 

Quadro 30 — Exemplos de respostas com exigência de unicidade de imagem 
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Fonte: A Autora (2017) 

 

Analisamos as concepções e ideias matemáticas mais presentes nas 

respostas dos estudantes nas duas primeiras questões, sendo que em algumas 

respostas não foi possível identificar nenhuma concepção por terem uma explicação 

confusa, e nas respostas de alguns estudantes foram identificadas mais de uma 

ideia fundamental para o conceito de função, sendo assim, não foi realizada uma 

categorização excludente das respostas. As concepções encontradas foram: 

Lei de formação: quando os estudantes exigiram a existência de uma lei, em 

geral algébrica, que possibilite relacionar e determinar a imagem de cada elemento 

do domínio. Essa concepção de função é condizente com a definição de Euler, e é 

compreensível que os estudantes tenham ela mais fortemente consolidada, tendo 

em vista que, em geral, essa visão é predominante no processo de ensino, tanto nos 

exemplos utilizados pelos professores, quanto nos livros didáticos e em outras 

disciplinas que utilizam o conceito, como é o caso da física. 

Variação e dependência: essas palavras trazem ideias essenciais do 

conceito de função como uma relação entre dois elementos, onde, conforme um é 

modificado, o outro varia, ou onde há uma dependência entre grandezas. 

Destacamos, contudo, que nas respostas de alguns estudantes foi observado que a 

variação da imagem no sentido de mudança é uma exigência para os mesmos, que 

não consideraram a função constante como uma função. Já a palavra dependência 

geralmente foi utilizada por estudantes que exigiram uma lei algébrica para 

descrever a dependência entre as grandezas. 

“sim b – o peso da criança não depende da altura, na tabela há duas alturas iguais e 
pesos diferentes. d – não pois o CEP não é da casa mas sim da rua.” (Resposta do 
Estudante E21). 
“sim, pois apesar de dois alunos terem a mesma altura, seu peso não será igual.” 
(Resposta do Estudante E30). 
“b) Duas pessoas com mesma altura, podem ter pesos diferentes e vice-versa, não é 
algo fixo. d) As casas não são construídas de forma padrão e consequentemente sua 
numeração não é padronizada.” (Resposta do Estudante E10 no pós-teste). 
“crianças com alturas iguais possuem peso diferente e uma função não tem 2 imagem. 
d) o numero do CEP é aleatório” (Resposta do Estudante E23). 
“A ‘B’ pois a altura não interfere no peso, pois temos dois alunos com a altura de 1,62, 
onde o peso varia entre 55 e 52.” (Resposta do Estudante E24 no pós-teste). 
“b) Pessoas de mesma altura ter o mesmo peso. D) A distância poderia ser multiplicado 
pelo preço do km.” (Resposta do Estudante E29 no pós-teste). 
“A letra B somente se tornaria uma função caso jogadores de mesma altura tivessem o 
mesmo peso” (Resposta do Estudante E30 no pós-teste). 
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Relação entre conjuntos: essa concepção é coerente com a definição de 

função do grupo Bourbaki. Contudo, embora a definição seja apresentada no início 

das aulas e na introdução do conceito no livro didático, ela não aparece muito nas 

respostas dos estudantes. Isso possivelmente ocorre porque, no decorrer das aulas 

de matemática e de outras ciências que utilizam o conceito de função, essa 

definição não costuma ser evocada para avaliar situações relacionais, como indicam 

a pesquisa de Zuffi e Pacca (2002). 

Gráfico: quando o estudante definiu função como um gráfico, curva ou uma 

relação que possa ser representada em um plano cartesiano. Essa representação, 

que sempre esteve presente durante todo o desenvolvimento do conceito de função, 

inclusive por Euler, que exigia uma representação algébrica capaz de descrever a 

curva e, embora esteja presente nos livros didáticos, parece ser pouco utilizada 

pelos estudantes, que priorizam a representação algébrica. 

 O gráfico 3 apresenta a quantidade de estudantes cujas respostas 

apresentaram ideias relacionadas ao conceito de função, com base em nossa 

classificação, no pré-teste e no pós-teste. 

 

Gráfico 3 — Ideias identificadas nas respostas dos estudantes para as questões em língua 
natural relacionadas à concepção de função 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

Para o reconhecimento de função na representação gráfica foi proposta a 5ª 

questão e, para registro algébrico, a 7ª. Para associação entre gráfico, tabular, e 

registro algébrico foi utilizada a 11ª questão e, para conversão entre registro gráfico 
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e algébrico, foram utilizadas a 12ª questão (no sentido gráfico   expressão 

algébrica) e a 13ª (no sentido expressão algébrica   gráfico). 

A seguir, discutiremos as respostas fornecidas pelos estudantes a cada uma 

dessas questões: 

 

4.2 Reconhecimento de função na representação gráfica 

 

5ª Questão: Circule os gráficos que indicam que y é uma função de x sobre o 

sistema de coordenadas cartesianas. Assumir que o eixo dos y é o eixo vertical. 

 
Tabela 4 — Porcentagem dos estudantes que assinalaram cada gráfico no pré-teste e no 

pós-teste 

Gráfico Pré-teste Pós-teste Gráfico Pré-teste Pós-teste 

1º 

 

25,0% 6,3% 7º 

 

12,5% 65,6% 

2º 

 

87,5% 93,8% 8º 

 

81,3% 96,9% 

3º 

 

46,9% 62,5% 9º 

 

21,9% 9,4% 

4º 

 

75,0% 90,6% 10º 

 

18,8% 28,1% 

5º 

 

37,5% 65,6% 11º 

 

34,4% 53,1% 

6º 

 

9,4% 28,1% 12º 

 

93,8% 90,6% 

Fonte: A Autora (2017) 

 

Analisando os dados do pré-teste fornecidos na Tabela 4, podemos ver que 

os gráficos com maior número de acertos foi o gráfico de uma função polinomial de 

1º grau e 2º grau, modular e exponencial. No pós-teste houve um acréscimo no 
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número de acertos em todos os gráficos, com exceção da função polinomial de 

primeiro grau, que teve um erro a mais. Quanto à função seno, que havia tido um 

reconhecimento menor, passou a ter um resultado próximo das demais funções já 

estudadas, o que indica que os estudantes reconheceram com maior facilidade as 

funções que foram estudadas em sala. Tal fato indica que o reconhecimento da 

função foi realizado por meio de uma visão geral do gráfico, independente de uma 

análise das propriedades exigidas para ser uma função, pois a função seno, por 

exemplo, foi reconhecida por apenas doze estudantes, e a função constante por 

quinze estudantes, embora ambas tenham um gráfico com domínio real e sejam 

contínuas, o que facilita a visualização de correspondência unívoca entre todos os 

elementos do domínio e os elementos da imagem. Assim, acreditamos que os 

estudantes, em sua maioria, não utilizaram a definição de função para verificar se os 

gráficos satisfaziam as condições para serem considerados gráficos de funções. 

Os gráficos que representam funções, mas tiveram menor reconhecimento 

no pré-teste foram os: definidos por mais de uma lei de formação, a função 

descontínua, a função constante, juntamente com o gráfico representando um ponto 

discreto, que poderia ser considerado função de acordo com o domínio que eles 

considerassem. Acreditamos que a maior dificuldade dos estudantes nesse caso era 

reconhecer a possibilidade de uma função ser descontínua ou não manter um 

mesmo padrão ou simetria, pois, nas respostas que pediam a definição de função, 

os estudantes indicaram em vários casos a necessidade de um “ritmo”.  

Já no caso da função constante, que foi reconhecida por menos da metade 

dos estudantes, embora seu gráfico seja uma reta, como é o caso da função com 

maior reconhecimento, talvez tenha sido a falta de “variabilidade”, apontada na 

definição de função de vários estudantes. Ou seja, para esses estudantes a função 

deve apresentar um crescimento ou decrescimento, o que torna o gráfico menos 

familiar. Já no pós-teste houve um expressivo aumento no reconhecimento da 

função seno, da função com múltiplas leis de formação e, em especial, da função 

descontínua. Acreditamos que essa mudança se deu pelas atividades desenvolvidas 

no GeoGebra, onde os estudantes puderam estudar casos com todos esses 

modelos funcionais, mas destacamos que esse resultado, embora indique uma 

ampliação nas possibilidades de representações de função, não assegura que os 

estudantes realizaram a análise das características essenciais de função, pois 

podem ter mantido um reconhecimento global, limitado aos casos estudados, que 
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agora contam com novos modelos que foram desenvolvidos nas atividades com o 

software.  

A função constante, que não foi estudada diretamente na atividade com o 

GeoGebra, também teve uma melhora no reconhecimento pelos estudantes. 

Acreditamos que o estudo das funções polinomiais de primeiro grau, em especial do 

coeficiente angular, pode ter contribuído para esse resultado, pois quando 

estudaram a variação da inclinação da reta provocada pela variação desse 

coeficiente, os estudantes puderam observar que, se o coeficiente for zero, a função 

polinomial do primeiro grau passa a representar uma função constante, já que a 

variável é eliminada da expressão algébrica. 

Dos gráficos que não representam funções, independente do domínio 

estabelecido, os estudantes tiveram maior número de acertos nos que há duas 

correspondências para o mesmo elemento do domínio, como indicado pelos baixos 

valores assinalados nessas funções. Já no pós-teste houve também uma melhora 

nesses gráficos, com exceção do décimo gráfico, que lembra o gráfico da função 

modular. Contrariamente aos outros com dupla imagem, houve um acréscimo no 

número de estudantes que assinalaram. Mas, considerando que na média geral 

houve um baixo número de assinaturas, há um forte indício de que, embora os 

estudantes não tenham exigido unicidade na definição de função, eles reconhecem 

essa propriedade, sendo ela possivelmente a característica do conceito de função 

mais presente para os estudantes. 

 

4.3 Reconhecimento de função na representação algébrica 

 

Na sétima questão, sobre reconhecimento de função na forma algébrica, 

12,5% dos estudantes deixaram essa questão totalmente em branco no pré-teste e 

6,3% deixaram ela em branco no pós-teste. A tabela 5 apresenta a comparação 

entre os resultados do pré-teste e pós-teste: 
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Tabela 5 — Porcentagem dos de estudantes que assinaram cada expressão algébrica nos 
testes 

Expressão Pré-teste Pós-teste 
       84,4% 90,6% 

   
 

 
 68,8% 84,4% 

     12,5% 15,6% 

         31,3% 37,5 

      56,3% 68,8% 

          37,5% 53,1% 

  
 

   
 

62,5% 78,1% 

            40,6% 75,0% 

        25,0% 15,6% 

         40,6% 43,8% 

                                             40,6% 37,5% 

         18,8% 43,8% 

Fonte: A Autora (2017) 

 

As questões com maior número de acertos foram as funções explicitas 

polinomiais ou de frações polinomiais. Tanto no pré-teste como no pós-teste esse 

resultado é compreensível, tendo em vista que as funções explícitas costumam 

predominar no ensino, sendo a forma usual de definição das funções estudadas no 

1º ano do Ensino Médio. No pós-teste houve um aumento no reconhecimento 

dessas funções, mas, em geral, como o reconhecimento já era alto, a modificação 

foi de poucas respostas, com exceção da função logarítmica, já que 11 estudantes 

representam pouco mais de 34% do público da pesquisa. Das expressões algébricas 

que não representam funções, a da equação da circunferência foi a que obteve o 

maior número de acertos (18 estudantes, 56,25% das respostas), seguida da 

equação explícita da circunferência, que teve 16 respostas (50%). Como essas 

expressões não são funções apenas por terem duas imagens para o mesmo 

elemento do domínio, vemos outro indício de que os estudantes reconhecem essa 

necessidade. Acreditamos que o erro dos estudantes pode ser causado pela 

dificuldade de identificar que há duas imagens, pois no registro gráfico esse erro foi 

menor.  

As expressões algébricas de funções com menor número de acertos foram as 

das funções implícitas (itens: c, j e l) e a função que apresenta mais de uma lei de 

formação (item k). Possivelmente, o uso mais recorrente de funções explícitas leva 

os estudantes a terem maior facilidade para reconhecer as funções nessa forma. Um 
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dos estudantes realizou o tratamento na expressão algébrica para torná-la explícita 

e, assim, auxiliar a identificação, conforme vemos na figura 10. 

 

Figura 10 — Resposta do estudante E7 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

Destacamos que a função explícita com fração polinomial (b) foi reconhecida 

por 62,5% dos estudantes no pré-teste e 78,1% no pós-teste, enquanto a função 

implícita similar (c)      foi reconhecida por apenas 12,5% e 15,6% dos 

estudantes, respectivamente. O baixo reconhecimento da função implícita 

demonstra a dificuldade dos estudantes de reconhecerem as diferentes 

organizações de uma mesma expressão algébrica. Acreditamos que a baixa 

melhora nesse resultado pode ser causada pelo fato de a situação didática não ter 

trabalhado com a função de tratamento algébrico. Também as funções modulares e 

exponenciais, que já haviam sido estudadas pelos estudantes nesse mesmo 

semestre, tiveram baixo reconhecimento e, mesmo com o aumento de 

reconhecimento após as atividades com o GeoGebra, esse número se manteve um 

pouco abaixo da metade dos estudantes, enquanto que a função logarítmica 

explícita passou a ser reconhecida por 24 estudantes, o que representa 75% do 

público da pesquisa. Acreditamos que isso ocorreu porque nas atividades com o 

software utilizamos também as formas gerais das funções apresentadas 

explicitamente, o que não propiciou uma discussão ampla sobre as funções na 

forma implícita. Já as respostas para a função com mais de uma lei de formação não 

tiveram modificações entre o pré-teste e o pós-teste, o que pode ter ocorrido pelo 

fato de ter sido desenvolvida apenas uma atividade com mais de uma lei de 

formação utilizando o GeoGebra. Embora essa atividade tenha sido significativa 

para a compreensão da representação gráfica dessas funções, vemos que, para a 

representação algébrica, a atividade não foi suficiente. Uma possível razão é que, na 

atividade com o GeoGebra, os intervalos eram contínuos e descritos 
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numericamente, enquanto que, nessa questão, os intervalos foram descritos em 

função dos conjuntos numéricos. 

 

4.4  Reconhecimento de função na representação por diagrama 

 

9ª Questão: Quais das relações representadas por diagramas de setas podem ser 

consideradas funções? (Diagrama 2). 

  

Diagrama 2- Conjunto de diagramas para a 9ª questão 

 
Fonte: A Autora (2017) 

 

 Na nona questão foi realizado o reconhecimento de funções representadas 

por meio de diagramas. Nenhum dos estudantes analisados deixou essa questão 

em branco em nenhuma das avaliações, sendo que 28,1% dos estudantes no pré-

teste e 34,5% no pós-teste acertaram os cinco diagramas. Os demais erraram algum 

item conforme apresentado na Tabela 6 a seguir: 

 

Tabela 6 — Porcentagem dos estudantes que assinalaram cada diagrama 

Diagrama 

     

Pré-teste 71,9 % 62,5 % 28,1 % 71,9 % 37,5 % 

Pós-teste 68,8 % 75,0 % 25,0 % 78,1 % 31,3 % 

Fonte: A Autora (2017) 

 
Como os diagramas que deveriam ser assinalados são o 1º, 2º e 4º, na ordem 

da tabela, vemos que em todos os diagramas pelo menos 20 (62,5%) estudantes 
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acertaram essa questão. O 3º diagrama teve 23 acertos no pré-teste e 24 acertos no 

pós-teste, e o 5º diagrama teve, respectivamente, 20 e 22 acertos. Assim, essa foi a 

questão com melhor resultado na identificação individual de cada diagrama, o que 

nos fornece alguns dados sobre exigência de unicidade, de participação de todos os 

elementos do domínio ou da inversão dessas características. Ou seja, os estudantes 

provavelmente só consideram como funções as injetivas ou sobrejetivas. 

Analisaremos as combinações das alternativas para estudar essas possibilidades. 

6,3% dos estudantes no pré-teste e 9,4% no pós-teste erraram apenas o 

primeiro diagrama e, observando as respostas de alguns estudantes para a questão 

sobre o domínio das funções, que eles classificam como função nessa questão, 

observamos que um (3,1%) estudante não identificou a fração dessa questão como 

um único número, conforme pode ser visto na figura 11. Assim, esses estudantes 

podem ter cometido o mesmo equívoco e, por isso, terem eliminado esse diagrama, 

por acreditarem que ele não tinha correspondência para todos os elementos do 

domínio. 

 

Figura 11 — Resposta do estudante E13 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

12,5% dos estudantes no pré-teste e 3,1% no pós-teste erraram apenas o 

diagrama 2, e outros 6,3% dos estudantes, em ambas as avaliações, erraram esse 

diagrama, tendo acertado o quinto diagrama, o que indica que os estudantes exigem 

injetividade para que uma relação seja considerada função. Outros 12,5% dos 

estudantes no pré-teste e 3,1% no pós-teste acertaram o terceiro diagrama, mas 

erraram o quarto, o que indica que consideraram que não é função quando um 

elemento do domínio ou contradomínio não está relacionado. Assim, acreditamos 

que para esses estudantes as funções precisam ser sobrejetivas. Apenas 3,1% dos 

estudantes, no pré-teste, apresentaram indícios de exigir bijetividade, pois só 

consideraram como função o primeiro diagrama. No pós-teste, não foi observada 

essa resposta, pois o estudante que respondeu assim passou a considerar também 

o 4º diagrama, ou seja, passou a exigir apenas injetividade. Já 34,4% das respostas 

do pré-teste e 31,3% do pós-teste consideraram o diagrama 5 com função, ou seja, 
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esses estudantes não exigem unicidade de imagem para uma relação ser 

considerada função, sendo que 5 deles, nas duas avaliações, não consideraram o 

segundo diagrama como função, o que pode significar que eles inverteram a ideia de 

unicidade — ao invés de cada elemento do domínio só poder ter uma imagem, eles 

acreditam que cada imagem só pode estar associada a um único elemento do 

domínio. De forma semelhante, 15,6% dos estudantes no pré-teste e 9,4% no pós-

teste assinalaram o terceiro diagrama e não assinalaram o quarto, o que indica que 

consideram que todos os elementos do contradomínio precisam estar associados a 

um elemento do domínio, mas não exigem que todos os elementos do domínio 

tenham imagem. O resultado dessa questão aponta que a maioria dos estudantes 

atribui um número maior de exigências para que uma relação possa ser classificada 

como função. Acreditamos que isso se deva, principalmente, a dois fatos: o primeiro 

é a seleção das funções estudadas usualmente em sala que, com exceção das 

funções polinomial do segundo grau, modular e seno, são todas bijetivas, e o 

segundo motivo é a dificuldade apresentada pelos estudantes para compreender e 

distinguir os conceitos de domínio e contradomínio, que podem também levar a 

algumas dessas confusões, como veremos no próximo grupo de questões. 

 

4.5 Questões sobre domínio 

 

6ª questão: Quais os domínios das funções que você identificou nos gráficos da 

quinta questão? 

8ª questão: Quais os domínios das funções que você identificou nas expressões 

algébricas da sétima questão? 

10ª questão: Quais os domínios das funções que você identificou nos diagramas 

apresentados na nona questão? 

 

As questões que pediam a identificação do domínio serão analisadas juntas, 

pois, além de tratarem do mesmo conceito, elas apresentam resultados 

semelhantes, apesar de cada questão analisar a identificação do domínio em um 

tipo de representação semiótica diferente. 

A sexta questão foi deixada em branco por 59,4% estudantes no pré-teste e 

por 46,9% no pós-teste. A oitava questão foi deixada em branco por 71,9% dos 
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estudantes no pré-teste e 62,5% no pós-teste, enquanto a décima questão teve 

43,8% de questões em branco no pré-teste e 37,5% no pós-teste. 

 Na sexta e oitava questões, observamos que alguns estudantes 

apresentaram expressões algébricas para as funções, ao invés de apresentarem os 

domínios. Na sexta questão, 12,5% dos estudantes fizeram essa troca no pré-teste e 

9,4% no pós-teste. Enquanto que, na oitava questão, 3,1% dos estudantes 

responderam dessa forma tanto no pré-teste como no pós-teste. Os estudantes 

terem respondido com expressões algébricas quando questionados sobre o domínio 

pode ter ocorrido pela não compreensão do enunciado ou pela dificuldade dos 

estudantes para compreender esse conceito. 

Outros estudantes responderam de forma genérica, desconsiderando as 

especificidades de cada função, e colocando nas respostas apenas “Os reais” ou 

“Os racionais”, por exemplo. Nesse caso, embora a resposta esteja correta para 

parte das funções (que tinham domínios reais), indica que os estudantes não fizeram 

uma análise de cada alternativa para avaliar os domínios. Sendo assim, acreditamos 

que as respostas foram baseadas nos conjuntos numéricos que já haviam sido 

estudados por eles. Esse tipo de resposta foi dada por 15,6% dos estudantes tanto 

na sexta questão quanto na oitava questão do pré-teste, por 25% dos estudantes na 

sexta questão, e 18,8% estudantes na oitava questão do pós-teste.  

Um (3,1%) estudante indicou, no pré-teste, para ambas as questões, o 

domínio como sendo “y” (Quadro 31). Essa resposta pode indicar que o domínio são 

os valores assumidos por y, mas, esse mesmo estudante, na questão que pedia o 

domínio das funções representadas em diagramas, identificou os domínios 

corretamente, pois nomeou os conjuntos do domínio como A e o contradomínio 

como B. Assim, vemos que o problema não é uma inversão geral no conceito de 

domínio, mas uma dificuldade na identificação das representações gráficas e 

algébricas. 

 
Fonte: A Autora (2017) 

Observando as respostas fornecidas pelo estudante E29, no pós-teste (Quadro 

32), constatamos que, embora ele não tenha feito uma identificação específica para 

“O eixo Y” Resposta da sexta questão do estudante E29 
“Domínio = Y” Resposta da oitava questão do estudante E29 
“Domínio = A” Resposta da décima questão do estudante E29 

Quadro 31 — Respostas do estudante E29 para as questões de domínio. 



 

  114 

cada caso, a confusão entre domínio e contradomínio nas representações gráficas e 

algébricas não ocorreu, pois o estudante manteve apenas a resposta da questão 10. 

Nas transcrições a seguir podemos observar as novas respostas para a sexta e 

oitava questões. 

 
Fonte: A Autora (2017) 

 

Na décima questão, o estudante E1 forneceu os contradomínios das funções 

ao invés do domínio. Como ele deixou as outras questões de domínio em branco, 

acreditamos que pode ter as ideias de domínio e contradomínio invertidas, já que a 

dificuldade de identificação foi observada independente da representação. No pós-

teste, esse estudante manteve a resposta com os contradomínios, e outros dois 

estudantes passaram a responder dessa maneira: o estudante E10, que havia 

respondido no pré-teste corretamente, e o estudante E7 que, no pré-teste, havia 

deixado essa questão em branco. Destacamos, contudo, no caso do estudante E7 

(Quadro 33), que essa inversão ocorreu apenas com a representação por 

diagramas, como vemos comparando todas as respostas dele sobre domínio: 

 

 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

Respostas com conjuntos numéricos também ocorreram na décima questão, 

sendo 9,4% dos estudantes no pré-teste e 12,5% no pós-teste. Mas, nesse caso, os 

estudantes especificaram a que item cada domínio pertencia. Contudo, as respostas 

são consideradas erradas já que os domínios dos diagramas eram discretos.  

 

“Domínio são os x. Tendo em exemplos reais, reais positivos e reais negativos” 
Resposta da sexta questão do estudante (Resposta do Estudante E7) 
“X” Resposta da oitava questão do estudante (Resposta do Estudante E7) 

“Os valores que estão sobre o eixo X” (Resposta da sexta questão do estudante E29) 
“Os valores que são representados por X ou estão com ele” (Resposta da oitava 
questão do estudante E29) 

Quadro 33 — Exemplos de respostas com conjuntos numéricos gerais 

Quadro 32 — Respostas do estudante E29 para questões de domínio no pós-teste 
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Figura 12 — Resposta do estudante E20 para a 6ª questão 

 
Fonte: A Autora (2017) 

 

Essa especificação por item também foi feita por 9,4% dos estudantes na 

sexta questão. O estudante E20 (Figura 12) forneceu os contradomínios 

corretamente, exceto no caso do gráfico identificado por ele como 2 que, como era 

constante e o gráfico não era graduado, ele não pôde identificar o número exato, e 

do gráfico 5, que ele parece ter indicado como sendo os Irracionais. Esse estudante, 

como dito anteriormente, cometeu a mesma troca na oitava questão e, pela resposta 

ao segundo item na oitava, vemos que ele atribui o sentido inverso aos conceitos de 

domínio e contradomínio. Os outros dois estudantes acertaram parcialmente os 

domínios, como vemos na resposta do estudante E21, que acertou os domínios, 

exceto pela exclusão desnecessária do zero nos últimos gráficos e a não exclusão 

dos reais negativos para a função exponencial; nas demais questões de domínio 

esse estudante não especificou cada item. E, por fim, o estudante E27 acertou 

parcialmente os domínios; observamos que, em alguns itens, esse estudante 

também parece ter confundido domínio e contradomínio, mas, considerando os 

casos em que o contradomínio tinha um intervalo definido, ele não realizou essa 
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limitação, nem repetiu essa inversão nas outras questões de domínios, não é 

possível afirmar que ele tenha aprendido o conceito de forma inversa.  

No pós-teste, o estudante E20 colocou diversos domínios, sendo eles sempre 

os Reais e Reais positivos, mas sem identificação de a que gráfico se referia, e 

deixou um domínio a menos que os gráficos por ele identificados como função. 

Assim sendo, é difícil saber exatamente a resposta dele a cada gráfico, mas 

considerando que ela foi apresentada na ordem de marcação, ele manteve a 

confusão entre alguns itens de domínio e contradomínio. O estudante E21 acertou 

todos os domínios da questão com análise gráfica e acertou os domínios da 

representação algébrica, exceto pelo item “g”, onde o domínio era os Reais 

diferentes de 3, e ele respondeu os reais maiores que 3. Na questão de diagramas, 

esse estudante respondeu de forma geral como reais positivos, sendo essa resposta 

considerada inapropriada devido aos diagramas terem apenas dados discretos e 

incluírem números negativos. Já o estudante E27 respondeu, de forma geral, que os 

domínios eram os reais. 

O estudante E24 não identificou a que gráfico pertencia cada domínio 

apontado, mas seus domínios de fato pertencem aos gráficos por ele marcados, 

considerando que na questão sobre domínio algébrico ele acertou quase todos os 

domínios, se confundido apenas com a troca do símbolo diferente por menor que, no 

item “g”, e que respondeu corretamente os domínios dos diagramas identificados. 

Tanto no pré-teste quanto no pós-teste consideramos que esse estudante 

compreende o conceito de domínio. No pós-teste ele manteve os acertos, consertou 

o erro da letra “g”, mas, na letra “h”, também trocou o símbolo, sendo que nesse 

caso a resposta do pré-teste era correta, já que os logaritmos possuem domínio 

positivo. 

Por fim, sistematizando os resultados discutidos, observamos que a 

representação que teve mais respostas corretas foi a representação por diagramas. 

Nela tivemos, em ambos os testes, 37,5% dos estudantes que identificaram os 

domínios corretos dos diagramas identificados por eles como funções. Já as 

representações gráficas e algébricas obtiveram, respectivamente, apenas uma 

resposta correta e duas respostas parcialmente corretas. 
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4.6 Associação das representações gráfica, algébrica e tabular 

 

11ª Questão: Relacione as representações de uma mesma função, por meio dos 

números presentes na primeira linha da tabela. 

 

 12,5% dos estudantes no pré-teste e 6,3% no pós-teste deixaram essa 

questão em branco. Houve 12,5% dos estudantes no pré-teste e 15,6% no pós-teste 

que acertaram todas as correspondências, tanto dos gráficos como das tabelas. Os 

demais acertaram parcialmente a questão. Discutiremos os resultados de cada 

função, apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 — Comparação entre associação correta no pré-teste e pós-teste 

FUNÇÃO 
PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Ambas Gráfico Tabela Ambas Gráfico Tabela 

Seno 12 5 4 19 5 2 

Exponencial 11 4 8 13 5 6 

Identidade 11 9 5 21 6 1 

Logarítmica 6 3 10 9 4 9 

Segundo grau 10 5 9 12 4 8 

Fonte: A Autora (2017) 

 

 A associação correta entre expressão, gráfico e tabela foi, em média, de um 

terço dos participantes, com exceção da função logarítmica. No pós-teste obtivemos 

uma melhora na associação geral. Para as funções seno e identidade, o resultado 

foi significativo, mas para as demais funções foi mantida a média de um terço de 

associação correta. 

Considerando especificamente os acertos nas correspondências entre 

gráficos, e que as funções escolhidas, com exceção da função seno, já haviam sido 

estudadas pelos estudantes, a correspondência foi baixa, já que apenas metade dos 

estudantes acertaram. Consideramos o resultado geral baixo, tendo em vista que 

apenas as funções exponenciais e logarítmicas têm curvas semelhantes — a forma 

geral dos demais gráficos é significativamente diferente, o que deveria facilitar o 

reconhecimento pelos estudantes. No pós-teste, o reconhecimento das funções 

seno e identidade foram melhores, tendo em vista que aproximadamente 60% dos 

estudantes acertaram, enquanto os das demais funções ficaram próximos da 
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metade dos estudantes, o que ainda é considerado baixo — em especial, nos 

surpreendeu o resultado da função polinomial do segundo grau. 

Quanto à representação tabular, que teve entre 50% e 59,4% associações 

corretas no pré-teste, de acordo com a função. Também se esperava uma menor 

dificuldade já que mesmo a função seno ainda não tendo sido estudada, 

algebricamente precisa apenas das habilidades para calcular o seno presentes na 

trigonometria do triângulo retângulo, conteúdo que faz parte do currículo do 9º ano 

do Ensino Fundamental. Mas, considerando que nem sempre as escolas 

conseguem cumprir integralmente o currículo, é possível que alguns estudantes não 

tivessem tido contato ainda com as razões trigonométricas, comprometendo o 

resultado dessa função, mesmo tendo sido escolhidos ângulos notáveis. Quanto às 

demais funções, como dito anteriormente, eram funções cujas expressões haviam 

sido estudadas nesse ano, e calcular a correspondência entre imagem e domínio 

seria possível com cálculos simples, uma vez que os elementos do domínio foram 

escolhidos por apresentarem baixa dificuldade operacional. No pós-teste houve uma 

maior associação das representações, com exceção da função exponencial, mas o 

avanço, em geral, foi pequeno. 

 

4.7 Conversão entre os registros gráfico e algébrico 

 

As 12º e 13° questões eram de conversão entre os registros algébrico e 

gráfico em ambos os sentidos. A conversão é a tarefa cognitiva mais complexa para 

a maioria dos estudantes, tendo em vista que envolve o reconhecimento de ao 

menos duas diferentes representações, a compreensão de sua estrutura e a 

capacidade de construir o registro de chegada. Como explica Duval: 

 

[…] numerosas observações em aula, assim como a análise dos resultados 
de investigações e de avaliações, e experiências de aprendizagem mostram 
que a conversão das representações semióticas constitui a atividade 
cognitiva menos espontânea e mais difícil de adquirir para a grande maioria 
dos alunos (DUVAL, 2009, p. 63, grifo do autor). 

 

Sendo assim, e com base em resultados de pesquisas anteriores, era 

esperado um maior número de dificuldades nesses registros. 
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12ª Questão: Foi observado o crescimento de uma colônia de bactérias em função 

do tempo, e com base nos dados observados foi criado o Gráfico 4, a seguir.  

 

Gráfico 4 - Função exponencial para a 12ª questão 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

Analise o gráfico e determine a lei que descreve o crescimento do número de 

bactérias em função do tempo. 

  

46,9% dos estudantes no pré-teste e 28,1% no pós-teste deixaram em 

branco, e apenas o estudante E24, no pré-teste, acertou a questão (Figura 13). Ele 

escreveu a função como             e, por suas anotações, podemos ver que 

reconheceu como sendo uma função exponencial e, em seguida, utilizou a 

verificação de alguns pares ordenados identificados no gráfico para verificar a 

resposta. 
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Figura 13 — Resposta do estudante E24 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

No pós-teste, o estudante E24 iniciou a resposta igualmente, mas na 

sistematização colocou como resposta a expressão           , que é uma 

expressão equivalente e também correta. Outros 6,3% dos estudantes também 

conseguiram resolver essa questão no pós-teste. O estudante E8 destacou dois 

pontos no gráfico e não deixou cálculos que nos permitam afirmar com segurança o 

método utilizado por ele, mas a ausência dos cálculos indica um reconhecimento da 

função exponencial e as marcações no gráfico indicam que o estudante os utilizou 

para ajustar a expressão geral, que foi descrita como           . O terceiro 

estudante, E21, (Figura 14) chegou à expressão correta por um método incomum: 

utilizou a fórmula de juros compostos. Juros tinham sido estudados anteriormente 

por ele, o que pode ter incentivado o estudante a utilizar esse método, contudo, não 

compreendemos o que levou o estudante a essa escolha, tendo em vista que a 

única coisa em comum entre a situação descrita na questão e o estudo de juros 

compostos é o tempo ser a variável e a exponencialidade. Destacamos, porém, que 

o estudante identificou, na representação gráfica, corretamente tanto o “capital 

inicial” ou ponto de interseção com o eixo y, quanto a taxa de variação, que o 
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estudante colocou como sendo 1 ou 100% — como o valor dobra a cada intervalo de 

tempo, essa taxa está correta. 

Figura 14 — Resposta do estudante E21 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

Outros estudantes conseguiram identificar a função exponencial, mas não 

conseguiram construir a expressão algébrica por terem se atrapalhado com o fato do 

zero da função não ser a origem. Sendo assim, eles apresentaram como resposta a 

expressão         . Esse resultado foi observado para 12,5% estudantes no pré-

teste e três no pós-teste. O estudante E27, para ajustar o deslocamento, adicionou 2 

à expressão, apresentando como resposta           , no pré-teste, e      

     , no pós-teste. Alguns outros estudantes reconheceram como função 

exponencial (Quadro 34), mas apresentaram expressões gerais como respostas ou 

razões diferentes, como o estudante E21, que utilizou cálculos com logaritmo, mas 

acabou chegando a uma base errada,          . Podemos vê algumas dessas 

respostas nos exemplos a seguir: 

 
Fonte: A Autora (2017) 

Vários estudantes representaram como funções polinomiais (Quadro 35), 

sendo 15,6% funções do 1º grau, 3,1% função polinomial do 2º grau e 3,1% função 

           (Respostas do estudante E21 no pré-teste) 

           (Respostas do estudante E29 no pós-teste) 

        (Respostas do estudante E30 no pós-teste). 

Quadro 34 — Exemplos de respostas com expressões algébricas 
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do 3º grau, no pré-teste, e, respectivamente, 12,5%, 6,3% e 3,1%, no pós-teste. 

Como por exemplo: 

 
Fonte: A Autora (2017) 

Houve, ainda, o estudante E28 (Figura 15), no pré-teste, que escreveu a 

função com várias leis de formação, sendo elas apenas para os valores 0, 1 e 2. 

Embora as funções estejam corretas nos pontos indicados, elas não servem para 

descrever intervalos maiores. 

Figura 15 — Resposta do estudante E28 

 
Fonte: A Autora (2017) 

Ao invés de representar algebricamente, alguns estudantes expressaram a 

situação em língua natural, como o estudante E25, que colocou “2 bactérias a cada 1 

medida de tempo”, mas, como ele descreve o acréscimo de 2 e não o dobro, a 

descrição não é apropriada. Por fim, o estudante E32 (Figura 16), tanto no pré-teste 

como no pós-teste, expressou em uma tabela: 

Figura 16 — Resposta do estudante E32 no pré-teste 

 

Fonte: A Autora (2017) 

Nesse caso, ele fez corretamente para os números naturais de 0 a 3. 

Destacamos que a imagem de 3 não está visível no gráfico, o que indica que ele não 

apenas leu o gráfico, com também identificou o padrão. 

 

                       (Resposta do estudante E11 no pré-teste). 

         (Respostas do estudante E10 no pós-teste).  

Quadro 35 — Exemplos de respostas com expressões algébricas 
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13º Questão: Pogson foi um astrônomo inglês cuja maior contribuição para a 

astronomia foi observar que no sistema de magnitude aparente das estrelas, 

proposto por Hiparco, uma estrela de magnitude 1, é, aproximadamente, 2,5 vezes 

mais brilhante que uma de magnitude 2, e uma estrela de magnitude 0 é 2,5 vezes 

mais brilhante que uma de magnitude 1, uma estrela de magnitude -1 é 2,5 vezes 

mais brilhante que uma estrela de magnitude 0, e assim por diante. Daí surgiu a 

fórmula de Pogson que fornece a magnitude aparente de uma estrela com base no 

seu brilho aparente. Assim, a magnitude aparente de uma estrela pode ser obtida 

por: 

                      é                     

 Esboce o gráfico que relaciona a magnitude aparente de uma estrela com seu 

brilho aparente. 

 

Essa foi a questão com mais respostas em branco: 75% no pré-teste e 

62,5% no pós-teste. Organizamos as respostas dos estudantes pelo tipo de curva 

esboçada. 9,4% dos estudantes traçaram retas no pré-teste e 6,3% no pós-teste, 

assim, consideramos que esses estudantes não conhecem o gráfico de uma função 

logarítmica. 6,3% dos estudantes no pré-teste e 6,3% no pós-teste desenharam uma 

curva logarítmica decrescente, o que é um indício de que compreendem um pouco 

do comportamento da função, uma vez que, embora não tenham conseguido 

desenhar a curva apropriadamente, conseguiram esboçar uma curva com 

características logarítmicas e identificar uma de suas características, que é ser uma 

curva decrescente. 6,3% dos estudantes também esboçaram curvas decrescentes, 

sendo uma que lembra o gráfico de uma função polinomial de terceiro grau e a outra 

semelhante à logarítmica, mas sendo uma curva menos suave. No pós-teste, 21,9% 

das respostas eram esboços de curvas com aspectos logarítmicos, sendo que 

nenhuma dessas foi considerada correta, pois 85,7% delas eram crescentes e o 

resto estava no quadrante errado. As outras duas curvas (6,3%) eram decrescentes, 

sendo uma no quadrante errado e a outra no lugar correto e com uma curva que 

lembrava a logarítmica, embora não tivesse a mesma suavidade.  

Os esboços de gráficos a seguir (Figura 17) exemplificam duas dessas 

curvas. Vemos que, na primeira, o estudante não percebeu que a função é 

decrescente e, na segunda, a curva não apresenta a suavidade usual de uma curva 
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logarítmica, mas se encontra próxima da localização correta no plano cartesiano e é 

uma curva decrescente. 

Figura 17 — Respostas dos estudantes E20 e E16, respectivamente, no pós-teste. 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

Ao todo, foram identificadas 9,4% de curvas no pré-teste e 15,6% no pós-

teste que podem ser descritas como logarítmicas, sendo que, no pré-teste, apenas 

uma das curvas foi considerada correta. O estudante traçou a curva marcando três 

pontos, dos quais dois estavam corretos. Considerando que os logaritmos não são 

números inteiros e que eles não tinham acesso à calculadora, o erro de calculo é 

compreensível. Sendo assim, podemos perceber que a ideia sobre construção ponto 

a ponto e curva logarítmica foi compreendida por esse estudante. No pós-teste, esse 

estudante marcou os mesmos pontos no plano cartesiano, mas não “ligou” para 

esboçar a curva. Na figura 18 vemos a resolução do estudante E24 e, na parte 

inferior, podemos ver alguns dos cálculos realizados por ele. 
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Figura 18 — Resposta do estudante E24 

 

Fonte: A Autora (2017) 

 

A abordagem ponto a ponto foi utilizada por outros 9,4% dos estudantes no 

pré-teste, sendo que um terço deles marcou vários pontos, mas que não pertenciam 

à função dessa questão, enquanto os demais marcaram apenas dois pontos e 

esboçaram uma reta. No pós-teste, a abordagem ponto a ponto foi utilizada por 

12,5% dos estudantes: o estudante E24, cuja resposta está apresentada na figura 22; 

um estudante que desenhou uma curva decrescente; e 6,3% dos estudantes que 

esboçaram curvas logarítmicas crescentes. Mas, com exceção do estudante E24, os 

pontos marcados pelos estudantes não eram pares ordenados pertencentes à 

função. 

As respostas de conversão no sentido expressão algébrica → gráfico 

apontam que pouco mais da metade dos estudantes que tentaram esboçar os 

gráficos o fizeram com base numa abordagem global de análise de tipo de curva e 

crescimento ou decrescimento. Embora o esboço não tenha sido apropriado, essas 

respostas demonstram uma mudança em relação ao método mais usual utilizado no 

ensino, que é a abordagem ponto a ponto. A abordagem ponto a ponto auxilia o 

estudante com o problema da não congruência entre os registros, mas essa 
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abordagem, segundo Duval (2011b, p. 107), não demanda a análise do 

funcionamento próprio do registro gráfico. Já a abordagem global, que analisa as 

características próprias dos gráficos, como inclinação, concavidade, posicionamento 

no plano cartesiano, permite um estudo e compreensão da representação gráfica.  

Quanto à conversão no sentido gráfico → expressão algébrica, observamos 

que a maioria dos estudantes que respondeu a questão buscou esboçar uma lei 

geral da curva que acreditavam ser representada e, depois, buscaram ajustar a 

expressão por meio da mudança de seus coeficientes, para que ela se encaixasse 

nos pares ordenados visíveis e destacados no gráfico por eles. 

Os resultados das questões de conversão demonstram a grande dificuldade 

dos estudantes para realizar essa atividade. As respostas corroboram com outras 

pesquisas que destacam a dificuldade da conversão entre diferentes registros, por 

exigir não apenas a compreensão de um registro, mas de dois, e a habilidade de 

formação do registro de partida (OLIVEIRA e PIRES, 2012; LOPES, 2013). Mesmo 

após a atividade com o GeoGebra, os estudantes demonstraram ainda terem grande 

dificuldade para realizar a conversão independente do registro. Acreditamos que um 

estudo mais longo e que envolva a conversão entre os registros por outras 

ferramentas não computacionais pode auxiliar o estudante a desenvolver essa 

autonomia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta pesquisa foi elaborar, aplicar e validar uma situação didática 

para o ensino do conceito de função, fundamentada na Teoria dos Registros de 

Representações Semióticas. Nesta pesquisa, consideramos que o uso do software 

dinâmico GeoGebra poderia contribuir para a articulação dos diferentes registros 

semióticos, em especial para o estudo global das propriedades da representação 

gráfica cartesiana, tendo em vista que esboçar gráficos manualmente demandam 

muito tempo. Assim, o software atuaria como uma ferramenta que auxiliaria os 

estudos tanto para a realização do esboço do gráfico, quanto para a compreensão 

da relação entre os elementos básicos das representações gráficas no plano 

cartesiano e das expressões algébricas. A apresentação e utilização do GeoGebra 

não representou uma dificuldade para a pesquisa, pois os estudantes embora não 

conhecessem o aplicativo estavam motivados e curiosos. Os estudantes possuíam 

habilidades para uso do computador e indicaram que as funções do software eram 

simples ‒ alguns inclusive formataram o plano de fundo e linhas dos gráficos. 

Analisando as concepções de função mais presentes nas definições dos 

estudantes, foi observado que a maioria dos estudantes considera que para que 

uma relação seja função ela deve possuir uma expressão algébrica. Essa visão de 

função como expressão algébrica também esteve presente na história da 

matemática por praticamente um século e é apontada em outras pesquisas como 

uma compreensão comum para estudantes tanto da educação básica como no 

ensino superior. Este equívoco é compreensível, tendo em vista que as funções 

estudadas durante quase toda a escolarização são funções com expressões 

algébricas e que, em geral, o ensino é organizado com base na forma da expressão 

analítica. Como essa representação tem papel central para o desenvolvimento e 

compreensão das funções, é compreensível que ela esteja presente durante todo o 

estudo das funções, mas é preciso criar situações que possibilitem a compreensão 

de que as expressões algébricas são uma forma de representação das funções e 

não o próprio conceito matemático. 

Quanto ao registro gráfico cartesiano, um resultado que nos surpreendeu no 

pré-teste foi o baixo reconhecimento da função constante na representação gráfica, 

que pode ser causado pela exigência de variação por parte de alguns estudantes, 

isto é, eles acreditam que para que uma relação possa ser considerada função é 



 

  128 

preciso que haja variação na associação dos elementos do domínio, ou seja, precisa 

ser crescente e/ou decrescente em pelo menos alguns intervalos. Mas as ideias de 

dependência e relação estiveram presentes de forma significativa nas respostas dos 

estudantes. Essas ideias são centrais para a compreensão do conceito de função e 

indicam uma compreensão de um dos elementos básicos da definição, que é a 

associação entre elementos. 

 A atividade de conversão foi a tarefa em que os estudantes apresentaram 

maior dificuldade. Essa dificuldade é compreensível tendo em vista que, segundo a 

Teoria dos Registros de Representações Semióticas, essa atividade exige a 

compreensão de pelo menos dois sistemas de representações — o registro de saída 

e o de chegada —, além de exigir que o estudante não apenas compreenda o 

registro para interpretá-lo, mas tenha a habilidade de criar o registro de chegada. 

Após a realização das atividades com o GeoGebra houve um maior número de 

resoluções nas atividades de conversão, contudo, observamos que a diferença dos 

resultados foi muito reduzida, o que sugere a necessidade de uma maior discussão 

dessa atividade e/ou a utilização de outras ferramentas que auxiliem na conversão 

dos registros. 

Já as questões sobre domínio indicam que esse conceito é muito confuso 

para a maioria dos estudantes pesquisados, que apresentaram dificuldades de 

identificar o domínio de funções em todas as representações, tendo havido uma 

maior dificuldade na representação gráfica e um melhor resultado para a 

representação por meio de diagramas. Os resultados indicam a necessidade de se 

desenvolver práticas que possibilitem um estudo mais detalhado sobre domínio e 

contradomínio, em especial nos registros algébricos e gráficos, nos quais, em geral, 

os estudantes trabalham com domínios reais. Durante as atividades com o software 

GeoGebra os estudantes também apresentaram dificuldades para identificar os 

domínios na representação gráfica, geralmente atribuindo o domínio ao eixo das 

coordenadas sem analisar que, de acordo com a função, nem todos os números do 

eixo possuem uma imagem. 

Quanto ao reconhecimento de funções e associação de diferentes 

representações, os resultados apontam que, após a atividade, os estudantes 

conseguiram reconhecer mais funções nas representações gráficas e realizaram 

uma melhor associação entre os registros gráfico cartesiano, algébrico e tabular de 

funções. Contudo, destacamos que há indícios de que a maioria dos estudantes 
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realizou o reconhecimento de funções por meio de uma observação geral do gráfico, 

e não pela análise da definição de função, pois a maioria reconheceu as funções 

que foram estudadas ou que eram semelhantes a funções vistas na atividade. 

Quanto à função constante, houve um aumento dos acertos, mesmo essa função 

não tendo sido estudada diretamente.  Mas, como o estudo dos coeficientes de uma 

função polinomial do primeiro grau pode transformá-la em uma função constante, 

essa melhora pode ter ocorrido em função desse estudo. 

Os resultados indicam que definir o conceito de função foi uma tarefa 

complexa para os estudantes, que apresentaram respostas incompletas. Mas foi 

possível observar que há uma confusão quanto à representação na forma de 

expressão algébrica, e que a atividade, mesmo tendo apresentado situações sem 

expressões algébricas, não foi suficiente para  que a maioria dos estudantes fizesse 

essa distinção, o que leva à necessidade de se discutir mais profundamente esse 

tópico em aulas ou futuras outras pesquisas. Quanto às ideias mais presentes nas 

concepções do conceito de função, observamos que as ideias de lei de formação e 

dependência são as mais presentes e que, embora poucos se lembrassem da 

unicidade na hora de definir função, essa característica é conhecida pela maioria 

deles, como foi observado em outras questões. 

O conceito de domínio é uma das grandes dificuldades dos estudantes. A 

representação por meio de diagramas de flechas favorece a identificação do 

domínio, mas mesmo nessa representação há grande dificuldade, havendo, em 

alguns casos, a inversão de domínio e contradomínio. A atividade cognitiva mais 

complexa foi a atividade de conversão que, mesmo após a atividade, os estudantes 

apresentaram dificuldades de realizá-la, de modo que acreditamos que seria 

necessário mais tempo para uma discussão mais aprofundada sobre essa atividade. 

Destacamos que a interpretação da situação com o deslocamento de uma 

lagarta indica que os estudantes possuem uma compreensão da relação 

deslocamento e tempo, que não foi restrita à representação gráfica, o que 

demonstra uma maior clareza sobre a situação problema. Acreditamos que esse 

resultado se deve ao estudo de situações problemas tanto na matemática como em 

outras ciências, em especial a física. Assim, sugerimos a realização de novas 

pesquisas que utilizem situações problemas para abordar as maiores dificuldades 

dos estudantes, envolvendo as suas múltiplas representações como forma de 

enfrentar essas dificuldades. 
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APÊNDICE A — PRÉ-TESTE/PÓS-TESTE. 

 

1º Defina o conceito matemático de função. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2º Uma lagarta está rastejando em um pedaço de papel, como mostrado abaixo. Se nós 
desejarmos determinar a localização da criatura no papel com relação ao tempo, a 
localização é uma função do tempo? Por que ou 
por que não? O tempo pode ser descrito em 
função da sua localização? Explique.  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3º Círculo os gráficos que indicam que y é uma função de x sobre o sistema de coordenadas 
cartesianas. Assumir que o eixo dos y é o eixo vertical. 
 

 
 
4º Quais os domínios das funções que você identificou nos gráficos da terceira questão? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5º Qual das seguintes indicam que y é uma função de x? 
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6º Quais os domínios das funções que você identificou nas expressões algébricas da quinta questão? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7º Quais das relações representadas por diagramas de setas podem ser consideradas funções. 

 
8º Quais os domínios das funções que você identificou nos diagramas apresentados na sétima 

questão? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9º Considere as relações a seguir e indique aquelas que acredita serem funções. 

 

a) Em um posto de combustível de Caruaru a gasolina custa R$ 3,490 e o Álcool R$ 2,839. O 

preço a ser pago ao abastecer um carro nesse posto pode ser considerada uma função da quantidade 

de combustível comprada? 

b) Uma equipe de nutricionistas visitou uma escola e em uma tabela registrou a altura e o peso 

de todos os estudantes no ensino médio para calcular o Índice de Massa Corpórea. Conforme a 

tabela: 

Altura (m) 1,58 1,62 1,70 1,62 1,75 1,80 

Peso (Kg) 50 52 56 55 70 61 

 Considerando os dados do recorte apresentado na tabela, podemos considerar o peso dos 

adolescentes como uma função da altura? 

c) Carlos procurou o gerente do banco no qual ele é correntista e pediu orientação sobre como 

investir seu dinheiro, o gerente explicou que há uma aplicação com rendimento de 0,08% ao mês 

sobre o capital não movimentado na conta nesse período. A relação entre o capital investido e o juro 

gerado é uma função? 

d) Os correios criaram o Código de Endereçamento Postal (CEP) para orientar e acelerar o 

trabalho de organização e entrega das correspondências, assim quando se endereça uma carta deve-

se incluir o CEP do destinatário. A relação entre uma casa e o seu CEP pode ser considerada uma 

função? 
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e) Uma loja da fabrica de camisetas vende camisetas em varejo e atacado, para orientar os 

clientes ela criou uma tabela de preços. Quem comprar até cinco peças pagará R$ 30,00 por cada, se 

comprar de 6 à onze peças a unidade custará R$ 25,00, quem comprar doze ou mais camisetas 

precisará pagar apenas R$ R$ 20,00. Podemos dizer que a relação preço e quantidade de camisetas é 

uma função? 

10º Das relações apresentadas na questão anterior, alguma não é função? Em caso afirmativo 

justifique e/ou explique se seria possível transforma-la em função modificando alguma informação 

do enunciado. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11º Relacione as representações de uma mesma função, por meio dos números presentes na 

primeira linha da tabela. 

 
12º Foi observado o crescimento de uma colônia de bactérias em função do tempo, e com base nos 
dados observados foi criado o gráfico a seguir.  
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Analise o gráfico e determine a lei que descreve o crescimento do número de bactérias em função do 

tempo. 

13º Pogson foi um astrônomo inglês cuja maior contribuição para a astronomia foi observar que no 

sistema de magnitude aparente das estrelas, proposto por Hiparco, uma estrela de magnitude 1, é, 

aproximadamente, 2,5 vezes mais brilhante que uma de magnitude 2, e uma estrela de magnitude 0 

é 2,5 vezes mais brilhante que uma de magnitude 1, uma estrela de mgnitude -1 é 2,5 vezes mais 

brilhante que uma estrela de magnitude 0, e assim por diante. Daí, surgiu a fórmula de Pogson que 

fornece a magnitude aparente de uma estrela com base no seu brilho aparente. Assim, a magnitude 

aparente de uma estrela pode ser obtida por: 

                                            

 Esboce o gráfico que relaciona a magnitude aparente de uma estrela com seu brilho aparente. 
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APÊNDICE B — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

MENORES DE 12 A 18 ANOS. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS e 
MATEMÁTICA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MENORES DE 12 A 18 ANOS - Resolução 466/12) 
 

Convidamos você _______________________________________________, após 
autorização dos seus pais (ou dos responsáveis legais) para participar como voluntário (a) 
da pesquisa: O ensino do conceito de função com base na Teoria dos Registros de 
Representações Semióticas. Esta pesquisa é da responsabilidade da pesquisadora Lidiane 
Pereira de Carvalho, endereço: Rua João Antônio de Sales, 180 – Bairro Nossa Senhora 
Aparecida, Bezerros/ PE, CEP: 55660-000, telefone: (81-995460676), e-mail 
(lidiane.p.carvalho@gmail.com). Também participam desta pesquisa os pesquisadores: 
Professor Dr. José Ayron Lira dos Anjos, telefone: (81-998425232), e-mail 
(ayronanjos@gmail.com) e Professor Dr. Severino Barros de Melo, telefone (81-988531820), 
e-mail (sbmelo55@gmail.com). 
Caso este Termo de Assentimento contenha informação que não lhe seja compreensível, as 
dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao final, 
quando todos os esclarecimentos forem dados e seu responsável concorde com sua 
participação no estudo, pedimos que ele rubrique a folha e assine ao final deste documento, 
que está em duas vias, uma via que será entregue ao seu responsável para que possa 
guardá-la e a outra ficará com a pesquisadora responsável.  

Você será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida e estará livre para decidir participar 
ou recusar-se bem como seu responsável. Caso não aceite participar ou seu responsável 
não autorize sua participação, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu. 
Ressaltamos ainda, que esse consentimento pode ser retirado a qualquer momento, sem 
nenhum prejuízo.  
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 

Essa pesquisa tem o objetivo de analisar as contribuições de uma situação didática 
para o ensino de função desenvolvida com base na Teoria dos Registros de 
Representações Semióticas. A coleta de dadas será realizada através das atividades e 
anotações realizadas durante a situação didática registradas em papel ou fotografias. As 
atividades acontecerão em 6 (seis) aulas que serão realizadas nos meses de novembro e 
dezembro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, 
localizada na Estrada Do Alto Do Moura, Km 3,8  - Distrito Industrial III  –Cep 55040-120  –
Caruaru – PE, com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio, selecionados a partir de seu 
interesse em participar da pesquisa. 

A participação nessa pesquisa possibilitará momentos de aprendizagem para a 
disciplina de matemática, proporcionando aos sujeitos desenvolverem suas habilidades 
cognitivas e sociais, tendo em vista que estudos indicam que a realização de atividades 
envolvendo o uso de múltiplos registros semióticos proporciona uma aprendizagem 
conceitual, permitindo que os sujeitos utilizem os conceitos aprendidos tanto para o seu 
desenvolvimento acadêmico, quanto para a aplicação desses conceitos em sua vida 
cotidiana. Os riscos na participação dessa pesquisa é um eventual constrangimento ou 
cansaço durante a realização de alguma atividade. Ambos os riscos serão sempre evitados 
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a partir de debates que tornem as atividades interessantes e propiciem um ambiente de 
confiança para o participante. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser 
entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participação do/a 
voluntário (a). Os dados coletados nesta pesquisa (fotos, anotações e as atividades 
desenvolvidas pelos estudantes), ficarão armazenados em (pastas de arquivo, para os 
dados físicos e em um armazenador de dados digitais para os dados multimídia), sob a 
responsabilidade da pesquisadora, pelo período mínimo cinco anos. 
Nem você e nem seus pais (ou responsáveis legais) pagarão para você participar desta 
pesquisa, também não receberão pagamento para a sua participação, pois é voluntária. Se 
houver necessidade, as despesas (deslocamento e alimentação) para a sua participação e 
de seus pais serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores. Fica também garantida 
indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da sua participação na 
pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial.  

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos da UFPE que está no endereço: (Avenida da Engenharia s/n - 
Prédio do CCS - 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: 
(81) 2126.8588 - e-mail: cepccs@ufpe.br). 
 

_________________________________________________________ 
Pesquisador Responsável 

Lidiane Pereira de Carvalho 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ASSENTIMENTO DO (DA) MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO 
VOLUNTÁRIO (A) 

Eu, ______________________________________________________________, portador 
(a) do documento de Identidade ______________________, abaixo assinado, concordo em 
participar do estudo: O ensino do conceito de função com base na Teoria dos Registro de 
Representações Semióticas, como voluntário(a). Fui devidamente informado (a) e 
esclarecido (a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, que vai ser feito, assim como os 
possíveis riscos e benefícios que podem acontecer com a minha participação. Foi-me 
garantido que posso desistir de participar a qualquer momento, sem que eu ou meus pais 
precise pagar nada. 
 Caruaru, em _____/ _____/ __________. 
 
___________________________________________________________________ 

Assinatura do (da) menor 
 
Presenciamos a solicitação de assentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 
do/a voluntário/a em participar. 
 

 
_______________________________ 

Testemunha 
Assinatura/ CPF 

 

_______________________________ 
Testemunha 

Assinatura/ CPF 
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APÊNDICE C — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR DE 18 ANOS. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS e 
MATEMÁTICA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR DE 18 ANOS - Resolução 466/12) 
 

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho (a) (ou menor que 
está sob sua responsabilidade) ________________________________________________ 
para participar, como voluntário (a), da pesquisa: O ensino do conceito de função com base 
na Teoria dos Registros de Representações Semióticas. Esta pesquisa é da 
responsabilidade do da pesquisadora Lidiane Pereira de Carvalho, endereço: Rua João 
Antônio de Sales, 180 – Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bezerros/ PE, CEP: 55660-000, 
telefone: (81-995460676), e-mail (lidiane.p.carvalho@gmail.com). Também participam desta 
pesquisa os pesquisadores: Professor Dr. José Ayron Lira dos Anjos, telefone: (81-
998425232), e-mail (ayronanjos@gmail.com) e Professor Dr. Severino Barros de Melo, 
telefone (81-988531820), e-mail (sbmelo55@gmail.com). 

Caso este Termo de Assentimento contenha informação que não lhe seja 
compreensível, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e 
apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde que o (a) 
menor faça parte do estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste 
documento, que está em duas vias, uma via que lhe será entregue e a outra ficará com a 
pesquisadora responsável.  

Caso não concorde, não haverá penalização nem para o (a) Sr.(a) nem para o/a 
voluntário/a que está sob sua responsabilidade, bem como será possível ao;a Sr. (a) retirar 
o consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade.  

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 
Essa pesquisa tem o objetivo de analisar as contribuições de uma situação didática 

para o ensino de função desenvolvida com base na Teoria dos Registros de 
Representações Semióticas. A coleta de dadas será realizada através das atividades e 
anotações realizadas durante a situação didática registradas em papel ou fotografias. As 
atividades aconteceram em 6 (seis) aulas realizadas que aconteceram nos meses de 
novembro e dezembro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco, localizado na Estrada Do Alto Do Moura, Km 3,8  - Distrito Industrial III  –Cep 
55040-120  –Caruaru – PE, com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio, selecionados a 
partir de seu interesse em participar da pesquisa. 

A participação nessa pesquisa possibilitará momentos de aprendizagem para a 
disciplina de matemática, proporcionando aos sujeitos desenvolverem suas habilidades 
cognitivas e sociais, tendo em vista que estudos indicam que a realização de atividades 
envolvendo o uso de múltiplos registros semióticos proporciona uma aprendizagem 
conceitual, permitindo que os sujeitos utilizem os conceitos aprendidos tanto para o seu 
desenvolvimento acadêmico, quanto para a aplicação desses conceitos em sua vida 
cotidiana. Os riscos na participação dessa pesquisa é um eventual constrangimento ou 
cansaço durante a realização de alguma atividade. Ambos os riscos serão sempre evitados 
a partir de debates que tornem as atividades interessantes e propiciem um ambiente de 
confiança para o participante. 
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As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser 
entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participação do/a 
voluntário (a). Os dados coletados nesta pesquisa (fotos, anotações e as atividades 
desenvolvidas pelos estudantes), ficarão armazenados em (pastas de arquivo, para os 
dados físicos e em um armazenador de dados digitais para os dados multimídia), sob a 
responsabilidade da pesquisadora, pelo período mínimo cinco anos. 

O (a) senhor (a) não pagará nada e nem receberá pagamento para ele/ela participar 
desta pesquisa, pois deve ser de forma voluntária, mas fica também garantida a indenização 
em casos de danos, comprovadamente decorrentes a participação dele/a na pesquisa, 
conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a 
participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento com transporte e 
alimentação).  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no 
endereço: (Avenida da Engenharia s/n - Prédio do CCS - 1º Andar, sala 4 - Cidade 
Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 - e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 
_________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável 
Lidiane Pereira de Carvalho 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A 

VOLUNTÁRIO 
Eu, ______________________________________________________________, 

 CPF______________________,  abaixo  assinado, responsável  por 
________________________________________________________, autorizo a sua 
participação no estudo: O ensino do conceito de função com base na Teoria dos Registro de 
Representações Semióticas, como voluntário(a). Fui devidamente informado (a) e 
esclarecido (a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação dele (a). Foi-me 
garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade para mim ou para o (a) menor em questão.  

Caruaru, em _____/ _____/ __________. 
 
____________________________________________________________________ 

Responsável Legal do Participante Voluntário 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 
 

 
_______________________________ 

Testemunha 
Assinatura/ CPF 

 

_______________________________ 
Testemunha 

Assinatura/ CPF 
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ANEXO A — CARTA DE ANUÊNCIA. 
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ANEXO B — PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP. 
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