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RESUMO 
 
 
PIRES, R. F. Função: concepções de professores e estudantes dos ensinos Médio e 
Superior. 2014. ..... f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo. 
 
 
Este estudo tem por objetivo investigar como os professores concebem o conceito de função, 
como essa concepção se reflete em seu trabalho em sala de aula nos Ensinos Médio e 
Superior e como essa noção é compreendida pelos alunos desses dois níveis de ensino. 
Resultados de avaliações externas, nossa experiência como professor de Matemática no 
Ensino Médio, como também resultados de outras pesquisas, apontavam para a existência de 
dificuldades por parte dos estudantes na compreensão desse conceito. Para tanto, nossa 
base teórica fundamentou-se principalmente nos Registros de Representação Semiótica de 
Raymond Duval, nos pressupostos presentes na pesquisa The function concept as a 
prototype for problems in Mathematics learning, de Shlomo Vinner, e nos saberes docentes 
de Maurice Tardif. Contudo, a análise dos dados também se apoiou em estudos como o de 
Sfard (1992), Sierpinska (1992) e Norman (1992). A pesquisa foi realizada com cento e vinte 
e oito estudantes e dez professores de duas escolas estaduais e uma universidade pública 
situadas no interior de São Paulo. Do total de estudantes, setenta e três cursavam a 1.ª e a 
3.ª séries do Ensino Médio e os cinquenta e cinco do Ensino Superior cursavam as 
licenciaturas em Matemática, Física, Química e Biologia. Já os professores, oito atuavam no 
Ensino Médio e dois no Ensino Superior. As informações que constituíram o corpus para a 
análise foram coletadas por meio de duas listas de atividades (testes I e II) realizadas em 
momentos distintos por todos os estudantes, um questionário a respeito do perfil, também 
respondido pelos alunos; criação de situações/atividades referentes ao conceito de função e 
entrevista realizada com os professores. A pesquisa respondeu à questão: “Quais as 
concepções de função manifestadas por professores dos Ensinos Médio e Superior e como 
elas se revelam em suas propostas de ensino? Que concepções desse conceito emergem no 
momento em que estudantes desses dois níveis de ensino realizam atividades relacionadas a 
essa noção?”. Os resultados apontaram que muito do que é feito pelo estudante é reflexo da 
prática do professor, uma vez que muitas das estratégias presentes nas atividades propostas 
pelos professores foram identificadas nas produções dos estudantes. Alguns docentes 
mostraram concepções que, segundo a classificação proposta Sfard, apontavam para a 
operacional e a pseudoestrutural, e outros transitavam entre a operacional e a estrutural. Por 
seu turno, os estudantes, aqueles do Ensino Médio, oscilavam entre a operacional e a 
pseudoestrutural; os do Ensino Superior, ao final do estudo, mostram certa consistência em 
suas respostas, o que apontava que as concepções não se limitavam apenas a aspectos 
operacionais, porém não foi possível observar se houve a reificação do conceito. Também 
pôde-se observar que a maioria dos participantes (professores e alunos) enxergava função 
como um processo, e não como objeto. 
 
Palavras-chave:  Função; Ensino e Aprendizagem do Conceito; Concepções de Professores e 
de Estudantes; Imagem do Conceito e Definição do Conceito; Saberes Docentes. 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  
 
 
PIRES, R. F. Function: conceptions of teachers and students of high school and higher 
education. 2014. ..... f. Thesis (Doctorate on Mathematics Education) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 
 
 
This study aims to investigate how teachers conceive the concept of function, as this 
concept is reflected in their work in the classroom in high school and in higher education 
and how this notion is understood by the students of these two levels of education. 
Results of external evaluations, our experience as a mathematics teacher in high school , 
as well as results of other research, pointed to the existence of difficulties for the students 
to understand this concept. Therefore, our theoretical basis based mainly on Records 
Representation Semiotics Raymond Duval, the assumptions present in the search The 
function concept as a prototype for problems in learning Mathematics, Shlomo Vinner and 
teachers knowledge of Maurice Tardif. However, analysis of the data also relied on 
studies, such as Sfard (1992), Sierpinska (1992) and Norman (1992). The research was 
conducted with one hundred twenty-eight students and ten teachers from two public 
schools and a public university located in São Paulo. Of all students , seventy-three 
attending the 1st and 3rd grades of high school and the fifty-five attending Higher Education 
degrees in Mathematics , Physics, Chemistry and Biology. Already teachers, eight were 
active in high school and two in college. The information that formed the corpus for the 
analysis were collected through two lists of activities (tests I and II) held at different times 
by all students, a questionnaire about the profile, also responded by students; creating 
situations/activities referring to the concept of function and interview with teachers. The 
research answered the question: "What conceptions of function expressed by teachers 
high school and higher education and how they reveal themselves in their teaching? 
Conceptions that this concept emerge at the time these students two levels of education 
perform activities related to that notion?" The results showed that much of what is done by 
the student is a reflection of teacher practice, since many of the strategies present in the 
activities proposed by teachers were identified in student productions. Some teachers 
showed to believe, according to the classification proposed Sfard, pointed to the 
operational and pseudoestrutural, and other transiting between operational and structural. 
In turn, students, those of high school, oscillated between operating and pseudoestrutural, 
the Higher Education at the end of the study show some consistency in their responses, 
which indicated that the ideas were not limited to operational aspects, however it was not 
possible to observe whether there was a reification of the concept. Also it was observed 
that the majority of participants (teachers and students) saw function as a process, rather 
than an object  
 
Keywords: Function; Teaching and Learning the Concept; Conceptions of Teachers and 
Students; Concept Image and Concept Definition; Knowledge Teachers. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta tese terá seu início com a presente introdução, na qual serão 

expostos os fatores que motivaram a realização desse estudo, como também sua 

problemática, os argumentos que justificam sua realização, objetivo e questão de 

pesquisa. Será, ainda, apresentado um panorama dos procedimentos 

metodológicos com a finalidade de trazer uma visão geral do caminho trilhado 

para atingir os objetivos, e, por fim, uma descrição da composição de cada um 

dos capítulos deste relatório de pesquisa. 

 

 

Elementos precursores 
 

O meu interesse pelo estudo das funções surgiu na época do curso de 

graduação nas aulas de Análise com o Professor Dr. Hamilton Luiz Guidorizzi. 

Durante essas aulas, pude perceber quão útil é esse conceito tanto para a 

Matemática quanto para outras áreas do conhecimento que fazem uso dessa 

ferramenta. Paralelamente a esse contato com as funções como estudante, iniciei 

minha carreira no magistério como professor de Matemática nos Ensinos 

Fundamental e Médio na rede estadual de São Paulo. 

Ao iniciar na carreira docente, passei a olhar o conceito de função com 

outros olhos, não só da perspectiva daquele que aprende, mas também daquele 

que ensina. Com o decorrer do tempo, comecei a perceber que o ato de ensinar 

não era tarefa fácil, pois não poderia restringi-lo a simples aulas baseadas em 

definições seguidas de exercícios. 

A insatisfação com a qualidade das aulas e a vontade de melhorar minha 

prática docente fizeram com que, após a conclusão da graduação, buscasse 
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alguns cursos de atualização e especialização voltados para essa finalidade. Foi 

em um desses cursos promovido pela Universidade Federal de São Carlos, em 

parceria com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que tive a 

oportunidade de conhecer a Professora Dra. Magda da Silva Peixoto e o 

Professor Dr. Rodney Carlos Bassanezi, que me apresentaram a modelagem 

matemática como estratégia de ensino e aprendizagem. 

Durante esse meu primeiro contato com a modelagem, um aspecto que me 

chamou a atenção foi o fato de que o conceito de função é algo muito forte no 

processo de modelagem. Nesse contexto, percebi que tal conceito, que já se 

constituía em uma de minhas paixões, poderia ser ensinado de maneira mais 

significativa para os alunos. 

Motivado pelo fato de ter conhecido uma estratégia de ensino que poderia 

dar mais vida às aulas, principalmente àquelas em que o conteúdo a ser ensinado 

envolvia uma relação funcional, mas, ao mesmo tempo, inquieto pelo fato de 

achar que poderia ampliar ainda mais meu horizonte a respeito do processo de 

ensino e aprendizagem de Matemática, decidi que o próximo passo seria buscar 

um curso de Mestrado. Entendia que um curso dessa natureza poderia trazer à 

luz alguns aspectos que para mim ainda eram obscuros no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Movido pela vontade de adquirir conhecimentos que me dessem condições 

de compreender os aspectos inerentes ao processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática, e com o interesse de realizar um trabalho voltado para o ensino de 

funções, utilizando como ferramenta propulsora a modelagem matemática, em 

fevereiro de 2007 iniciei o Mestrado Profissional em Ensino de Matemática na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), sob orientação da 

Professora Dra. Sandra Magina. 

Como o ensino de funções era um tema que me fascinava desde o início 

de minha carreira como docente, quando ainda estava no curso de graduação, 

após iniciar o mestrado durante as orientações com a Professora Sandra Magina, 

decidi realizar uma pesquisa voltada ao tema.  
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Durante um desses encontros de orientação, surgiu o seguinte 

questionamento comum entre ambas as partes, orientadora e orientando: se o 

conceito de função é um dos mais explorados no Ensino Médio, apresenta 

diversas aplicações tanto na Matemática como em outras áreas do conhecimento, 

e se constitui em um dos conteúdos matemáticos em que os alunos apresentam 

mais dificuldade; então, por que o trabalho com esse conceito se inicia apenas no 

9.º ano do Ensino Fundamental, ou somente no Ensino Médio?  

Foi a partir desse questionamento que minha dissertação de mestrado 

ganhou vida e realizei a pesquisa intitulada “O uso da modelação matemática na 

introdução do conceito de função”, cujo objetivo era estudar as reais 

possibilidades de se introduzirem as noções de função afim por meio da 

resolução de problemas, seguindo os princípios da modelação matemática no 7.º 

ano do Ensino Fundamental. 

No momento da defesa de minha dissertação, em meio às discussões 

referentes à pesquisa analisada, a examinadora externa, que por sinal era a 

Professora Dra. Magda da Silva Peixoto, em suas considerações, argumentou a 

respeito da relevância do tema do trabalho e principalmente sobre o seu objetivo, 

pois ela, coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática e responsável 

pelo departamento de Matemática da Universidade em que trabalhava, percebia 

que os alunos chegavam ao Ensino Superior com inúmeras dificuldades, 

relacionadas principalmente ao conceito de função. Então, ela sugeriu que tal 

estudo fosse aprofundado e que uma investigação no Ensino Superior fosse 

realizada. Naquele momento, percebi que as sementes de uma árvore que 

poderia produzir bons frutos foram semeadas. 

Com um novo desafio em vista, após algumas reflexões com a Professora 

Dra. Sandra Magina, aproximadamente um ano depois da defesa da dissertação 

de mestrado, decidi iniciar o doutorado em Educação Matemática na PUC-SP, 

inicialmente sob orientação da Professora Dra. Sandra Magina. Com o 

afastamento desta do quadro docente da instituição, o Professor Dr. Benedito 

Antonio da Silva assumiu a orientação do trabalho, e ajudou-me a cuidar e colher 

os frutos da árvore cujas sementes foram semeadas no momento da dissertação. 
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Problemática 
 

Os fenômenos inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente aqueles relacionados a uma aprendizagem que tenha significado 

e, ao mesmo tempo, proporcione uma formação consistente, incomodam-me 

desde o início de minha carreira docente. Tal assunto motivou-me a realizar uma 

pesquisa de mestrado relacionada ao tema e agora a presente tese de doutorado. 

A importância do tema nos levou a refletir acerca de como o conceito de 

função é abordado no Ensino Médio, pois, ao verificarmos o fraco desempenho 

dos estudantes nas questões que envolviam tal conceito no Enem 2009 (Exame 

Nacional do Ensino Médio), no Saresp 2009 (Sistema de Avaliação do Estado de 

São Paulo) e na ANEB1 2009 (Avaliação Nacional da Educação Básica), 

constatamos um desempenho aquém do esperado nessas questões. 

Esse fato nos levou a inferir que tal desempenho é proveniente de uma 

deficiência no ensino e na aprendizagem desse conceito no Ensino Médio, e tal 

deficiência pode acarretar uma posterior dificuldade dos alunos no Ensino 

Superior, principalmente nas disciplinas que fazem uso das noções de função, 

uma vez que o ENEM hoje é considerado um passaporte para o acesso a 

diversas universidades brasileiras. 

Para ilustrar o baixo desempenho que relatamos anteriormente, 

apresentaremos uma questão que compôs a prova de Matemática do Saresp de 

2009, aplicada aos alunos do 3.º ano do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________ 
1 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por duas avaliações, a Aneb e a Anresc 

(Prova Brasil). 
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Quadro 1:  Questão de Matemática que compôs a prova do Saresp de 2009 

A função y=f(x), ℝ  está representada graficamente por: 

 
                                                                            

Pode-se afirmar que a função f: 

(A) tem raízes reais negativas 

(B) possui valor mínimo 

(C) tem raízes reais positivas 

(D) tem valor máximo igual a 1 

(E) não possui raízes reais 

 

Fonte:  Relatório Pedagógico do SARESP 2009. 

 

Trata-se de uma questão que pode ser respondida por meio da observação 

do gráfico: as raízes reais de uma função correspondem às abscissas dos pontos 

em que seu gráfico intercepta o eixo x. Como na situação apresentada, a parábola 

que representa graficamente a função em questão não intercepta o eixo das 

abscissas, então a função não possui raízes reais. Portanto, a resposta correta é 

a alternativa (E). 

Ao verificarmos as respostas dadas a essa questão pelos estudantes que 

realizaram o Saresp naquele ano, constatamos que 45,7% responderam a 

alternativa (A), e acreditamos que um dos motivos que levaram os estudantes a 

considerarem essa alternativa seja o fato de o gráfico estar situado abaixo do eixo 

das abscissas; 9,7%, a alternativa (B), talvez em virtude de o gráfico interceptar o 

eixo das ordenadas em um ponto que y assume um valor negativo; 7,5%, a 

alternativa (C), e não conseguimos identificar um motivo coerente que levasse o 

estudante a assinalar tal resposta; 15,6%, a alternativa (D), cuja escolha pode ser 

em razão de a concavidade da parábola estar voltada para baixo, que indica que 

a função tem um valor máximo, sem se aterem que a alternativa indicava um valor 

máximo negativo; e 21,3%, a alternativa (E), que é a resposta correta.  

Com os dados da questão que apresentamos anteriormente, podemos 

perceber que menos de um quarto dos estudantes que estavam concluindo o 
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Ensino Médio na rede estadual de ensino de São Paulo no ano de 2009 sabiam 

identificar as raízes de uma função quadrática observando a sua representação 

gráfica. Isso reforçou ainda mais a nossa ideia de que existe uma deficiência no 

ensino e na aprendizagem do conceito de função no Ensino Médio. 

Depois de verificarmos um baixo desempenho dos estudantes nas 

questões que envolviam esse conceito nessas três macroavaliações, decidimos 

discutir tal fato com alguns professores que ministravam aulas de Matemática no 

Ensino Médio e outros que trabalhavam no Ensino Superior, cuja disciplina 

ministrada abordasse o conceito de função.  

Mostrando-se preocupados com a aprendizagem de tal conceito, para 

justificar o insucesso por parte dos alunos, os professores do Ensino Médio, em 

sua maioria, elencaram aspectos que, segundo eles, poderiam explicar as 

dificuldades que enfrentam no ensino desse conteúdo.  

De acordo com os relatos desses professores, a não aprendizagem dos 

alunos está relacionada com os seguintes aspectos: a falta de interesse dos 

estudantes, o pouco tempo que os professores têm para trabalhar com o conceito 

de função, a forma tradicional e descontextualizada (baseada em definições, 

seguidas de exemplos e exercícios) apresentada nas abordagens da maioria dos 

materiais didáticos, a dificuldade que os alunos apresentam em compreender a 

relação entre as grandezas envolvidas no contexto funcional, o uso da letra como 

variável e, ainda, as noções de outros conceitos que incorporam o de função, por 

exemplo, as noções de potência, logaritmo e trigonometria, presentes nas funções 

exponenciais, logarítmica e trigonométrica que acabam se constituindo em 

elementos que geram dificuldades na aprendizagem desses tipos de funções.  

Em contrapartida, grande parte dos professores afirmou que os alunos 

apresentam facilidade na construção e na interpretação de gráficos (de funções 

polinomiais de 1.º e 2.º graus), ficando clara a existência de uma dissociação no 

discurso desses professores, dando a entender que os alunos compreendem a 

relação funcional quando esta é apresentada graficamente, mas a mesma 

compreensão não acontece quando se trabalha com outras representações desse 

objeto matemático. 
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Por seu turno, os professores do Ensino Superior, com os quais tivemos 

contato, como também algumas pesquisas (SFAR, 1992, e DUBINSKI e HAREL, 

1992), afirmaram que a falta de compreensão por parte dos alunos das noções 

básicas de função, tais como a ideia de domínio, imagem e variação das 

grandezas, é a grande dificuldade que enfrentam quando ministram aulas de 

Matemática em cursos de ciências exatas em geral, pois esses conhecimentos 

são essenciais para o desenvolvimento em algumas disciplinas, por exemplo, a 

de Cálculo Diferencial e Integral. 

Diante dos resultados que observamos no Enem (2009), no Saresp (2009), 

na Aneb (2009), dos relatos dos professores com os quais tivemos a oportunidade 

de dialogar a respeito do tema, dos resultados de pesquisas que consultamos e à 

luz de nossa experiência como professor de Matemática no Ensino Médio ao 

longo de dez anos, após uma reflexão sobre o cenário criado com esses dados, 

inferimos que existe uma deficiência tanto do ponto de vista do ensino quanto da 

aprendizagem do conceito de função.  

Sendo um conteúdo de tanta importância, que apresenta aplicabilidade em 

diversas áreas do conhecimento, acreditamos que o ensino de funções tenha que 

ser olhado de maneira mais cuidadosa, de forma que o estudante se aproprie do 

conceito ao longo de sua formação na Educação Básica e aprofunde seus 

conhecimentos no Ensino Superior. 

Com isso, entendemos que uma pesquisa a respeito do problema 

evidenciado poderia nos trazer algumas respostas, como também contribuir de 

alguma maneira com as pesquisas em Educação Matemática. 

 

 

Justificativa 

 

O ensino de funções é um assunto amplamente debatido na Educação 

Matemática, e prova disso são os inúmeros estudos relacionados ao tema 

realizados nos programas de pós-graduação. Para se ter uma ideia, no âmbito do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da PUC-SP 

foram defendidos 30 trabalhos entre dissertações e teses, todos relacionados a 
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esse tema nos últimos cinco anos. Sem contar as várias publicações em 

periódicos nacionais da área, e, dentre estas, podemos citar: Souza e Silva 

(2006), Rossini (2007), Togni e Carvalho (2008), Beltrão e Igliori (2010), Chacón e 

Prieto (2010) e Pires e Magina (2010). No entanto, esse assunto não se esgota 

aqui, pois entendemos que ainda existem muitos aspectos que podem ser 

discutidos e explorados nessa temática. 

Ao analisar documentos oficiais para o ensino de Matemática, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), percebemos que estes orientam que o 

conceito de função seja trabalhado desde o Ensino Fundamental, com atividades 

que levem o aluno a observar regularidades e a fazer generalizações. Nesse 

sentido, os PCN exemplificam: 

Um exemplo interessante para que os alunos expressem e 
generalizem relações entre números é solicitar que adivinhem a 
regra para transformar números, inventada pelo professor, como: 
um aluno fala 3 e o professor responde 8, outro fala 5 e o 
professor 12, para o 10 o professor responde 22, para o 11, 
responde 24 etc.; o jogo termina quando concluírem que o número 
respondido é o dobro do pensado, acrescentado de 2 unidades ou 
o número respondido é sempre o dobro do consecutivo do 
pensado. Poderão também discutir as representações y = 2x + 2 
ou y = 2(x + 1) e a equivalência entre elas (BRASIL, 1998, p. 118). 

 

O exemplo de atividade sugerida pelos PCN nos dá a perfeita ideia de que 

o conceito de função pode ser introduzido no Ensino Fundamental de maneira 

que o aluno adquira as noções básicas, sem muitas definições formais. Os PCN 

(1998) ainda ressaltam a importância de se trabalhar com situações-problema que 

tratem da variação de grandezas para desenvolver o pensamento funcional. Além 

disso, destacam a relevância dos gráficos para mostrar as relações possíveis 

entre duas variáveis. 

Nesse sentido, entendemos que um trabalho articulando diferentes tipos de 

registros de uma função pode auxiliar o estudante a construir conhecimentos que 

são necessários para a apropriação desse conceito. Para reforçar essa nossa 

ideia, fazemos uso das palavras de Duval, quando comenta: 
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A originalidade da atividade matemática está na mobilização 
simultânea de ao menos dois registros de representação ao 
mesmo tempo, ou na disponibilidade de trocar a todo momento de 
registro de representação (2003, p.14). 

 

Portanto, entendemos que, se as noções que envolvem o conceito de 

função forem trabalhadas desde o Ensino Fundamental, enfatizando a resolução 

de problemas que privilegiem a diversidade e a conversão entre os registros 

presentes no contexto funcional, então, os conhecimentos inerentes a tal conceito 

podem começar a ser construídos de maneira que o estudante termine o Ensino 

Fundamental e chegue ao Ensino Médio com a bagagem necessária para a 

apropriação do conceito. 

Quanto à importância do conceito de função no Ensino Médio e sua 

aplicabilidade, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), comentam: 

[...] o conceito de função desempenha também papel importante 
para descrever e estudar através da leitura, interpretação e 
construção de gráficos, o comportamento de certos fenômenos 
tanto do cotidiano como de outras áreas do conhecimento, como a 
Física, Geografia ou Economia. Cabe, portanto, ao ensino de 
Matemática garantir que o aluno adquira certa flexibilidade para 
lidar com o conceito de função em situações diversas e, nesse 
sentido, através de uma variedade de situações-problema de 
Matemática e de outras áreas, o aluno pode ser incentivado a 
buscar a solução, ajustando seus conhecimentos sobre funções 
para construir um modelo para interpretação e investigação em 
Matemática (BRASIL, 2000, p. 43-44). 

 

Considerando que os diversos tipos de funções podem ser aplicados não 

somente na Matemática, mas também em outras áreas do conhecimento, e 

levando em conta que eles podem constituir modelos matemáticos que auxiliam 

na resolução de problemas dos mais diversos possíveis, por exemplo, encontrar o 

ponto de equilíbrio entre a receita e os gastos na Economia, prever o crescimento 

de uma população na Biologia, descrever o movimento de uma partícula na Física 

e, ainda, servem de objeto de ensino não somente para os professores de 

Matemática, mas também para aqueles cuja disciplina ministrada recorre às 

noções de função, acreditamos que ao final do Ensino Médio, se o estudante tiver 
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se apropriado desse conceito, sabendo aplicá-lo na resolução de problemas em 

diferentes contextos, restaria apenas para o Ensino Superior um aprofundamento 

nos estudos referentes a essa noção e o desenvolvimento de outros que são 

derivados desse. 

 

 

Objetivo e questão de pesquisa 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar como os professores concebem o 

conceito de função, como essa concepção reflete no seu trabalho em sala de aula 

nos Ensinos Médio e Superior e como essa noção é compreendida pelos alunos 

desses dois níveis de ensino. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996), em seu 

artigo 35, inciso I, é clara ao afirmar que o Ensino Médio tem como uma de suas 

finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos.  

Nessa direção, os PCNEM (2000) sugerem que o conceito de função seja 

trabalhado de forma a permitir que o educando use seus conhecimentos a 

respeito do assunto para construir modelos que possibilitem a interpretação e a 

investigação em Matemática.  

Considerando que a LDB prevê que o educando deva ter consolidado seus 

conhecimentos (inclusive os matemáticos) ao final do Ensino Médio e que os 

professores, pelo que investigamos, se mostraram, em sua maioria, 

compromissados com o aprendizado e o sucesso de seus alunos, perguntamo-

nos: por que grande parte dos estudantes que concluem o Ensino Médio e 

chegam ao Ensino Superior não tem consolidado o conceito de função?  

Tal questão provocativa nos levou a refletir e desejar realizar um estudo 

que permitisse investigar o ensino e a aprendizagem do conceito de função na 

Educação Básica, principalmente no Ensino Médio e, ainda no seio do Ensino 

Superior, em cursos voltados para a formação inicial de professores de 

Matemática, Química, Física e Biologia.  
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Portanto, ao ponderar sobre os argumentos aqui apresentados e sem 

perder de vista o objetivo do presente trabalho, propomos responder a seguinte 

questão de pesquisa: 

 

Quais as concepções de função manifestadas por prof essores 

dos Ensinos Médio e Superior e como elas se revelam  em suas 

propostas de ensino? Que concepções deste conceito emergem no 

momento em que estudantes desses dois níveis de ens ino realizam 

atividades relacionadas a essa noção?  

 

Para responder essa pergunta, desdobramo-la em seis questões 

específicas, sendo três voltadas aos professores investigados e outras três 

direcionadas aos alunos que participaram da pesquisa. Esperamos que as 

respostas obtidas forneçam dados para responder à questão principal do estudo. 

Tais questões visam entender: 

� Quais as são concepções dos professores dos Ensinos Médio e 

Superior a respeito do processo de construção dos conhecimentos 

inerentes ao conceito de função? 

� Como esses professores viabilizam a introdução desse conceito?  

� Que tipo de situações eles privilegiam em suas aulas? 

� Quais as estratégias que os alunos privilegiam na realização de 

atividades que envolvem o conceito de função? 

� Em qual tipo de registro os alunos encontram mais facilidade para 

realizar os tratamentos necessários para desenvolver as atividades que 

envolvem o conceito de função? 

� O que os alunos entendem por função? 

 

Com intuito de responder nossa questão de pesquisa, traçamos um 

percurso, que se encontra resumidamente apresentado a seguir. 
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Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa é de caráter qualitativo, que, de acordo com Bogdan e Biklen 

(1994), consiste em uma abordagem na qual a metodologia de investigação 

enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

percepções pessoais. 

Do ponto de vista dos sujeitos, trabalharemos com dois grandes grupos: o 

grupo de alunos composto por estudantes dos Ensinos Médio e Superior e outro 

grupo formado por professores de Matemática que lecionam nesses dois níveis 

de ensino. Cada um deles apresenta algumas subdivisões, por exemplo, o grupo 

dos estudantes foi subdividido em dois: o GEM, composto por estudantes do 

Ensino Médio, e o GES, formado pelos estudantes do Ensino Superior. 

Pelo fato de nosso universo de estudo ser composto por sujeitos 

(estudantes e professores) advindos de três instituições públicas de ensino 

distintas, os estudantes do Ensino Médio (GEM) foram agrupados em quatro 

subgrupos, dois formados por estudantes que cursavam a 1.ª série do Ensino 

Médio e outros dois compostos por estudantes que cursavam a 3.ª série do 

mesmo nível de ensino. Já o grupo dos estudantes do Ensino Superior também 

apresentou quatro subdivisões, de acordo com o curso a que pertenciam, que no 

caso foram as licenciaturas em Matemática, Física, Química e Biologia.  

Como aconteceu com o grupo de estudantes, o grupo de professores 

também foi subdividido, sendo o GEPEM o grupo de professores do Ensino Médio 

e o GPS o grupo de professores do Ensino Superior. Sobre essas subdivisões, 

discorreremos com maiores detalhes posteriormente, quando apresentarmos os 

sujeitos participantes da pesquisa, o que se dará no capítulo destinado aos 

procedimentos metodológicos.  

Para a coleta de dados utilizamos dois instrumentos distintos de acordo 

com os grupos. Para os grupos compostos por estudantes (GEM e GES), 

utilizamos uma lista composta de 13 atividades referentes às funções afim e 

quadrática. Essa mesma lista foi aplicada no início do ano letivo para o GEM, 

como também no início do semestre para os grupos GES. Depois, no final do 
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primeiro semestre, as mesmas atividades voltaram a ser desenvolvidas pelo GES, 

e no final do ano letivo, para os sujeitos que compuseram o GEM. 

Nosso intuito com essas atividades nas turmas da 1.ª série do Ensino 

Médio era a princípio investigar os conhecimentos que esses alunos traziam do 

Ensino Fundamental sobre funções, uma vez que os PCN (1998) propõem que 

esse conceito seja introduzido no final desse nível de ensino. Também tínhamos o 

interesse de analisar como evoluiu o aprendizado desse conceito ao longo do ano 

para as turmas que estavam iniciando o Ensino Médio. Para tanto, voltamos a 

reaplicar essas atividades no final do ano letivo para as mesmas turmas. 

Com os alunos da 3.ª série do Ensino Médio, nosso intuito era saber como 

se encontravam os conhecimentos que eles construíram a respeito do conceito de 

função ao longo dos dois primeiros anos do Ensino Médio, e, com a reaplicação 

da lista de atividades no final do ano letivo, pretendíamos verificar o conhecimento 

desses alunos que estavam concluindo a Educação Básica e supostamente 

deveriam ter domínio desse conceito. 

Por sua vez, com os grupos do Ensino Superior, a princípio, nosso objetivo 

era verificar os conhecimentos que esses alunos traziam do Ensino Médio e, com 

a reaplicação das atividades, observar como foi o desenvolvimento da 

aprendizagem deles ao longo do primeiro semestre no curso superior, dado que 

todos os alunos investigados frequentaram as aulas da disciplina Fundamentos 

de Matemática Elementar 1, oferecida na instituição em que coletamos os dados 

e totalmente voltada para o estudo de funções. 

Quanto aos professores investigados, procuramos realizar entrevistas 

semiestruturadas, como também pedimos para que respondessem um 

questionário a respeito do perfil e, ainda, criassem uma situação para introduzir o 

conceito de função e mais quatro atividades referentes a esse conceito, com a 

finalidade de num panorama comparativo, evidenciar possíveis relações entre as 

estratégias utilizadas pelos alunos e a prática do professor. 
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Índice comentado 

 

Nessa introdução, fizemos uma breve explanação de nosso estudo, 

trazendo os elementos que nos motivaram a realizar tal estudo, a sua 

problemática, as ideias que justificam a sua realização, o objetivo e a questão 

de pesquisa e, ainda, uma visão geral dos procedimentos metodológicos, 

possibilitando uma visão panorâmica de como nasceu e como foi estruturada 

nossa pesquisa. 

O relatório da pesquisa está formatado em cinco capítulos. 

Dedicamos o primeiro a uma discussão histórico-epistemológica 

relacionada ao conceito de função e seu desenvolvimento. Esse capítulo ainda 

traz um panorama educacional desse conceito, em que examinamos como tal 

assunto é abordado em alguns materiais didáticos. 

O capítulo 2 é dedicado a uma revisão de literatura que, além de nos 

deixar a par do que vem sendo discutindo relativamente ao tema, contribuiu 

para o aprofundamento de nosso conhecimento concernente aos aspectos 

referentes ao ensino-aprendizagem de função, e ainda nos ajudou a definir o 

quadro teórico, como também auxiliou na elaboração dos instrumentos de coleta 

e na análise dos dados. 

Para o capítulo 3 reservamos as ideias teóricas que deram subsídios ao 

presente estudo. No tocante aos registros de representação semiótica, a 

fundamentação veio principalmente das ideias de Duval (1988, 1996, 1999, 

2003, 2009 e 2011); quanto aos aspectos relacionados ao ensino e 

aprendizagem, optamos por adotar as ideias de Vinner (1992) e, no que toca 

aos saberes do professor, a referência foi Tardif (2011). 

Dedicamos o quarto capítulo para a apresentação dos percursos 

metodológicos que trilhamos, no qual consta uma discussão teórico-

metodológica, seguida de uma apresentação do universo de estudo e das 

estratégias de coletas de dados e indicação dos desdobramentos da análise. 

No capítulo 5 apresentamos a análise dos resultados do ponto de vista 

qualitativo, porém alguns aspectos quantitativos foram ressaltados, pois 
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entendemos que o fato de se tratar de uma pesquisa qualitativa não significa 

que os dados quantitativos devam ser rejeitados. 

Finalmente, trazemos as considerações finais, com uma síntese dos 

principais resultados evidenciados no capítulo anterior, respondemos à questão 

de pesquisa embasados nesses resultados, foram feitas algumas considerações 

referentes ao estudo que realizamos, como também levantamos algumas 

sugestões para pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO 1 
 

 

O CONCEITO DE FUNÇÃO: SUA EVOLUÇÃO AO LONGO DA 

HISTÓRIA E A SUA ABORDAGEM EM ALGUNS MATERIAIS 

DIDÁTICOS 

 

 

Este capítulo é dedicado a uma discussão que procura trazer à tona a 

evolução do conceito de função ao longo da história da Matemática e, em um 

panorama educacional, procuramos evidenciar como tal conceito é abordado nos 

principais materiais didáticos utilizados pelas instituições que participaram de 

nossa pesquisa. 

 

 

1.1  Um panorama histórico do conceito de função 

 

O conceito de função no decorrer da história da Matemática apresentou um 

longo e tumultuado processo de formulação de ideias, generalizações e 

compreensão, que buscou respaldo no pensamento científico e filosófico. 

De acordo com Ponte (1992), indícios particulares de funções podem ser 

encontrados na antiguidade: uma contagem indicando a correspondência entre 

conjuntos de objetos, uma sequência de números, as quatro operações 

aritméticas, são exemplos de funções de duas variáveis. 

Por volta de 2000 a.C., os babilônios usavam para seus cálculos tabelas 

sexagesimais de quadrados, de cubos e de raízes quadradas e cúbicas. Tábuas 
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com relações funcionais eram utilizadas pelos babilônicos na Astronomia para a 

compreensão das efemeridades do Sol, da Lua e dos planetas. Essas tabulações, 

construídas de maneira empírica, mais tarde se tornaram fundamentos 

matemáticos para o desenvolvimento da Astronomia. Nessas tábuas era possível 

encontrar a principal ideia envolvida no conceito de função: a relação funcional 

entre variáveis. 

Algum tempo mais tarde, em Alexandria, os astrônomos utilizavam 

teoremas da geometria para confeccionar tábuas de cordas que eram 

equivalentes às tabuas dos senos. A mais antiga tábua de cordas, de acordo com 

Boyer (1999), encontra-se no Almagest do astrônomo Claudius Ptolomeu, cujos 

trabalhos apresentam uma grande quantidade de tábuas astronômicas. Nessas 

tábuas, a posição do Sol, da Lua e dos planetas mudava de maneira contínua e 

periódica, e as posições eram determinadas por meio de procedimentos que 

seguiam alguns padrões. 

Ao analisarmos o desenvolvimento da Astronomia na antiguidade e termos 

conhecimento de como os dados eram registrados, somos conduzidos a intuir que 

essa ciência já fazia uso de algumas noções de função, principalmente aquelas 

que modelam fenômenos periódicos. No entanto, de acordo com Ponte (1992), 

somente muito tempo depois que alguns matemáticos aproximaram-se de uma 

formulação moderna de função, dentre eles o autor destaca Oresme (1323-1382), 

e, antes disso, não havia nenhuma ideia geral da relação funcional, seja ela por 

meio de palavras, ou de maneiras mais abstratas, por exemplo, uma 

representação gráfica. 

De acordo com Ponte (1992), Oresme desenvolveu a teoria geométrica das 

latitudes, representando graus de intensidade e extensão. Oresme utilizou as 

coordenadas para representar a velocidade em função do tempo. Para traçar o 

gráfico da velocidade em função do tempo de um corpo que se move com 

aceleração constante, ele marcou pontos representando instantes de tempo 

(longitudes) e, para cada instante, traçou perpendicularmente à reta das 

longitudes um segmento de reta (latitudes), em que o comprimento denotava a 
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velocidade. Um exemplo dessa representação gráfica feita por Oresme podemos 

observar na figura a seguir. 

 

Figura 1.1 : Exemplo da representação gráfica feita por Oresme 

 

 

 

Fonte:  Boyer (1999), com adaptações 

A latitude de uma “quantidade” é interpretada como uma quantidade 

variável, dependendo da longitude, e a linha que representa o ápice é entendida 

como a representação gráfica de uma relação funcional contínua. Dessa maneira, 

uma função pode ser representada por meio de uma descrição verbal ou por meio 

de um gráfico. Na linguagem matemática da atualidade, os termos latitude e 

longitude são equivalentes às ordenadas e abscissas, respectivamente. 

Apesar do grande salto que a noção de função apresentou no decorrer da 

história até a descoberta de Oresme, nenhum matemático ou astrônomo havia 

feito qualquer menção a algo que equivalesse à relação funcional. Nesse período, 

as relações funcionais eram utilizadas para estudar fenômenos relacionados a 

outras ciências, como a Astronomia e a Física, e não havia registros explícitos de 

estudos voltados tão somente para a noção de função. 

Nesse sentido, Ponte (1992) destaca que o surgimento da noção de função 

em pesquisas totalmente voltadas para a Matemática, sendo esse assunto o 

objeto estudado, é bastante recente, ocorrendo no final do século XVII. Partindo 

dessa perspectiva, Youschkevitch (1981) afirma que até o final do século XVI e 

início do XVII as funções eram abordadas por meio de antigos métodos: por uma 

descrição verbal, por tabela ou gráficos. 
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Youschkevitch (1981) também enfatiza que somente após a criação dos 

logaritmos é que o método analítico de introduzir as funções por meio de fórmula 

e equações começa a ganhar destaque na pesquisa teórica, por meio de 

trabalhos publicados por Pierre Fermat (1601-1665) e René Descartes (1596-

1650). Foram eles que aplicaram a nova álgebra à geometria e apresentaram, 

cada um a sua maneira, o método analítico de introduzir funções, desbravando 

novos horizontes para a evolução da Matemática. 

Sobre o trabalho desenvolvido por Descartes, Ponte (1992) destaca: 

O surgimento de uma noção de função como uma entidade 
individualizada da Matemática pode ser visto no início do Cálculo 
Infinitesimal. Descartes (1596-1650) afirmou claramente que uma 
equação de duas variáveis, geometricamente representada por 
uma curva, indica uma dependência entre quantidades variáveis 
(1992, p. 4). 

 

Podemos perceber que, a partir dos trabalhos realizados por Descartes, foi 

possível relacionar duas importantes representações de uma função: a 

representação gráfica e a algébrica. Isso proporcionou grandes avanços para a 

Matemática. 

Ainda mesmo de maneira acanhada, a ideia de que expressões infinitas 

fossem uma função não era novidade, pois a progressão geométrica infinita 

decrescente já era conhecida na Idade Média, com os resultados de estudos 

realizados por Oresme, mas foi somente depois da primeira metade do século 

XVII que as séries se tornaram o meio universal para a expressão analítica e os 

estudos de funções. 

Bourbaki (1976, p. 253) salienta “a brilhante descoberta da série 

∑
∞

=

−=+
1

)(
)1log(

n

n

n

x
x  por Mercator, que possibilitou novas aplicações para as 

séries, principalmente das séries de potências aos problemas considerados até 

então impossíveis”. Foi dessa descoberta em diante que Isaac Newton (1642-

1727), a partir de 1665, e Gottfried Wilheim Leibniz (1646-1716), a partir de 1673, 

dedicaram-se às séries de potências. 
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De acordo com Youschkevitch (1981), as concepções básicas de análise 

matemática de Newton foram apresentadas em Cambridge entre 1664 e 1665. O 

Method of Fluxions e das séries infinitas foi escrito em 1670 e publicado em 1736. 

Nessa direção, Eves (2004) ressalta que no Method of Fluxions Newton 

considerava que 

[...] uma curva era gerada pelo movimento contínuo de um ponto. 
Feita essa suposição, a abscissa e a ordenada de um ponto 
gerador passam a ser, em geral, quantidades variáveis. À 
quantidade variável ele dava o nome de fluente (quantidade que 
flui) e à sua taxa de variação o nome de fluxo do fluente. Se um 
fluente, como ordenada do ponto gerador, era indicado por y, 
então o fluxo desse fluente era denotado por yɺ . Em notação 
moderna esse fluxo equivale a dt  onde t representa o tempo (p. 
439). 

 

Dessa maneira, Newton introduziu as noções básicas de função por meio 

da cinemática. Na verdade, o método das fluxões é desenvolvido para os fluentes 

expressos analiticamente, seja na forma finita, seja por meio de somas infinitas. 

Concomitantemente, Leibniz também chega às noções básicas do Cálculo 

Diferencial e Integral a partir da geometria das curvas. A palavra função apareceu 

pela primeira vez em um manuscrito de Leibniz em 1673. Ele tomou função para 

designar de maneira geral a dependência de quantidades geométricas como 

subtangentes e subnormais. Ele também introduziu os termos constante, variável 

e parâmetro. 

O desenvolvimento do estudo do comportamento das curvas por métodos 

algébricos, a representação de quantidades que eram dependentes de uma 

variável por meio de uma expressão analítica, se fez cada vez mais necessária. 

Foi assim que as funções começaram a ser representadas por meio de 

expressões algébricas e, de acordo com Ponte (1992), essa nova maneira de 

representar apareceu em correspondências trocadas por Leibniz e Jean Bernoulli 

(1667-1748) entre 1694 e 1698. Em 1718, Bernoulli publicou um artigo que teve 

ampla divulgação, o qual continha a definição de uma função de uma variável. 
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A definição apresentada nesse artigo algum tempo mais tarde ganhou uma 

contribuição essencial para sua evolução dada por Leonard Euler (1707-1783) 

discípulo de Bernoulli. Nesse sentido, Ponte (1992) descreve: 

Bernoulli publicou um artigo, que teria ampla divulgação, contendo 
sua definição de uma função de uma variável como uma 
quantidade que é composta, de alguma forma a partir de variáveis 
e constantes. Euler (1707-1793), um ex-aluno de Bernoulli, mais 
tarde, acrescentou a esta definição o termo expressão analítica, 
em vez da quantidade (p. 4). 

 

Nesse sentido, destacamos que, após a definição de função dada por 

Bernoulli, Euler foi responsável pelo posterior desenvolvimento desse conceito. 

Nessa direção, Euler, citado por Youschikevitch (1981), salienta que: 

Uma função de quantidade variável é uma expressão analítica 
composta, de alguma maneira que seja, desta quantidade e de 
números ou quantidades constantes. Assim, toda expressão 
analítica, que além da variável z contiver quantidades constantes, 
é uma função de z. Por exemplo, a 3z;az 4zz;az b aa zz+ − + − , 
etc. são funções de z (p. 37). 

 

Partindo dessa perspectiva, entendemos que Euler seguiu os passos de 

seu mestre ao dar a sua definição de função, mas trocando a palavra 

“quantidade” por “expressão analítica”. 

A contribuição dada por Euler para a evolução do conceito de função foi tão 

significativa que, de acordo com Boyer (1999, p. 305), “foi ele o construtor da 

notação mais bem-sucedida de todos os tempos. Devemos a ele a notação f(x) 

para uma função em x”. 

Apesar da grande evolução que o conceito de função apresentou após a 

definição dada por Euler, algumas controvérsias surgiram que motivaram 

discussões a respeito desse conceito. As primeiras discussões ocorreram no 

século XVIII, e estavam relacionadas com o famoso problema da corda vibrante, 

com o que Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783) exprime as condições desse 

problema por meio da equação 
∂ ∂=
∂ ∂

2 2
2

2 2

y y
a

t x
, em que y é uma função que 
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descreve o deslocamento da posição de equilíbrio, que depende de x e t, sendo 

que x representa a distância a partir da origem, e, t, o tempo. A discussão 

envolveu Euler, Joseph Louis Lagrange (1176-1813), D’Alembert, Daniel Bernoulli 

(1751-1834), Gaspard Monge (1746-1818), Pierre Simon Laplace (1749-1827) e 

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830). 

A equação apresentada por D’Alembert motivou grandes discussões entre 

esses matemáticos que, de acordo com Youschikevitch (1981), contribuíram para 

o progresso da Física Matemática e para o desenvolvimento metodológico dos 

fundamentos da Análise Matemática. 

Outra contribuição muito importante para o desenvolvimento do conceito de 

função foi dada por Fourier. Preocupado com o fluxo de calor nos corpos 

materiais, ele considerava a temperatura como função de duas variáveis, o tempo 

e o espaço, podendo ser representada por meio da equação 
∂ ∂=
∂ ∂

2 2
2

2 2

y y
k

t x
, cuja 

resolução, a princípio, foi apresentada por D’Alembert no problema da corda 

vibrante. Ele conjecturou que seria possível obter o desenvolvimento de qualquer 

função em uma série trigonométrica em um intervalo adequado (a chamada série 

de Fourier). 

Posteriormente, Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) apresentou as 

condições suficientes para que uma função fosse representada por uma série de 

Fourier. Para isso, Dirichlet separou o conceito de função de sua representação 

analítica. Ele lançou a definição de função em termos de uma correspondência 

arbitrária entre as variáveis que representam conjuntos numéricos. Sendo assim, 

uma função então passou a ser entendida também como uma relação entre dois 

conjuntos, de modo que a cada valor da variável independente era possível 

associar um único valor da variável dependente.  

 

Dirichlet ainda contribuiu com a evolução do conceito de função dando o 

famoso exemplo de uma função descontínua em todos os pontos do domínio [0, 

1]: 
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1
( )

0

se x é um número racional
f x

se x não é um número racional


= 


 

 

O desenvolvimento da teoria dos conjuntos, iniciada por Georg Cantor 

(1845-1918), trouxe grandes contribuições para a evolução do conceito de função. 

No século XIX e início do século XX, o conceito de função passou por 

alguns refinamentos e apresentou descobertas referentes às funções contínuas, 

diferenciáveis e descontínuas em determinados pontos. Nessa época, podemos 

destacar os trabalhos de Cantor, Richard Dedekind (1831-1916), Hermann Hankel 

(1839-1873), René Baire (1874-1932), Emile Borel (1871-1956) e Henri Leon 

Lebesgue (1875-1941). 

Em 1870, Hankel apresentou a seguinte definição para função: 

Diz-se que y é uma função de x se a cada valor de x, em um certo 
intervalo, corresponde um valor bem definido de y, sem que isso 
exija que y seja definido em todo o intervalo pela mesma lei em 
função de x, nem mesmo que y seja definido por uma expressão 
matemática explícita de x (HANKEL, 1870, p. 49 apud 
YOUSCHKEVITCH, 1981, p. 61). 

 

Foi desse modo que a definição geral de função foi incluída nos cursos de 

análise matemática no final do século XIX e no século XX. Vale a pena ressaltar 

que a definição dada por Hankel não faz qualquer menção à unicidade de y para 

cada valor de x, pois essa questão da unicidade distingue as funções unívocas e 

plurívocas. De maneira simplista, podemos dizer que as funções algébricas 

racionais são unívocas, pois para cada x existe um único y correspondente. Já as 

irracionais de índice par são todas plurívocas, uma vez que os radicais são 

ambíguos e dão valores aos pares.  

 

Considerando os refinamentos pelos quais o conceito de função passou 

entre o final do século XIX e início do século XX, Monna (1972, p. 81) sustenta 

que o “conceito de aplicação entre dois conjuntos foi incorporado paulatinamente 

na Matemática até tornar-se dominante”. O conceito de função foi colocado na 
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estrutura geral do conceito de aplicação de um conjunto X em outro conjunto 

numérico Y, tal como é encontrado em livros atuais. 

Nesse sentido, Dieudonné afirma que Dedekind generaliza a definição de 

função da seguinte maneira: 

Sendo dados dois conjuntos quaisquer E e F, uma aplicação f de 
E em F é uma lei (“Gesetz”) que faz corresponder e vale a 
qualquer elemento x de E, um elemento bem determinado de F, o 
seu valor em x que é denotado de modo geral por f(x) (1990, p. 
149). 

Algum tempo mais tarde, ainda segundo Dieudonné (1990), Cantor introduz 

a noção de produto cartesiano E F×  de dois conjuntos quaisquer, uma 

generalização das coordenadas cartesianas. Dessa forma, liga-se a noção de 

aplicação f : E F→  a um subconjunto de E F×  e o grafo de f é a parte de E F×  

formado pelos pares (x, f(x)) para todos os elementos x de E. O grafo é uma 

maneira de generalizar o “gráfico” clássico de uma função de variável real. 

Dentre as contribuições para a evolução do conceito de função no início do 

século XX, não podemos deixar de lado aquela dada pelo grupo Bourbaki. 

Organizado em 1935, Bourbaki consistiu de um grupo formado por jovens 

matemáticos franceses (dentre eles o próprio Dieudonné, que foi professor 

visitante na Universidade de São Paulo). O grupo tinha o objetivo de organizar 

toda a Matemática conhecida até o momento, segundo o pensamento de formal 

de Hilbert. Bourbaki publicou em 1939 o primeiro livro da coleção Théorie dês 

Ensembles (fascicule de results), que contém a seguinte definição de função: 

Sejam E e F dois conjuntos, distintos ou não. Uma relação entre 
uma variável x de E e uma variável y de F chama-se relação 
funcional em y, ou relação funcional de E em F, se, qualquer que 
seja x E∈ , existe um elemento y de F, e somente um, que esteja 
na relação considerada com x. 
Dá-se o nome de função à operação que associa a todo elemento 
x ∈  E o elemento y ∈  F que encontra na relação dada com x; diz-
se que y é o valor da função para o elemento x, e que a função 
está determinada pela relação funcional considerada. Duas 
relações funcionais equivalentes determinam a mesma função 
(BOURBAKI, 1990, p. 6). 
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Nesse sentido, a definição de Bourbaki, além de trazer a questão da 

unicidade de y, faz uma distinção entre relação funcional e função. A primeira 

expressão é empregada para a relação de variação existente entre os elementos 

de dois conjuntos, já a segunda é utilizada para determinar a operação que 

associa os elementos x de um conjunto com os elementos y de outro, e que uma 

função é determinada pela relação funcional estabelecida entre esses elementos. 

Em resumo, podemos perceber que, desde a antiguidade até o movimento 

de estruturalista empregado na Matemática pelo grupo Bourbaki, surgiram 

diferentes concepções de função, seja na maneira de olhar o objeto matemático, 

seja no modo de utilizar ou enfatizar suas propriedades. Algumas dessas 

concepções foram utilizadas simultaneamente na mesma definição, como 

também diferentes concepções foram adotadas em uma mesma época. Contudo, 

toda essa diversidade de ideias respaldadas no pensamento científico e filosófico 

contribuiu com a evolução do conceito desse objeto matemático, desencadeando 

as definições que temos nos dias atuais. 

A fim de estabelecer uma relação da evolução do conceito de função ao 

longo da histórica com o que se entende por função nos dias de hoje, 

apresentamos e discutimos na próxima seção a forma como esse assunto é 

abordado em alguns livros de Análise, Álgebra e Cálculo. 

 

 

1.2  Um panorama das abordagens encontradas em algu ns livros 

de Análise, Álgebra e Cálculo 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar as abordagens do objeto matemático 

de nosso interesse que estão presentes em alguns livros de Análise, Álgebra e 

Cálculo, disponíveis para consulta dos estudantes da instituição S e com fácil 

acesso na biblioteca da universidade. Destacar que nas definições de função que 

se constituíram ao longo da história predominavam as ideias de variação e 

dependência; a noção de correspondência não era tão evidente, pelo fato de que 
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o interesse pelo estudo desse objeto matemático era motivado pela resolução de 

problemas de outras áreas do conhecimento, como a Física e a Astronomia.  

Com o processo de refinamento e aprimoramento pelo o qual o conceito de 

função passou, houve um interesse pelo estudo das funções motivado pela 

própria Matemática, e, como consequência, a ideia de correspondência passou a 

ganhar destaque com as noções de variação e de dependência. Em alguns livros 

de Álgebra, Análise e Cálculo utilizados nos dias de hoje é possível perceber as 

influências das definições dadas por Cantor, Dedekind e Bourbaki, paralelamente 

às concepções mais antigas de função. 

Na Álgebra, buscamos no livro Álgebra moderna, escrito pelos autores 

Hygino H. Domingues e Gelson Iezzi, as definições para produto cartesiano e 

relação binária. 

Domingues e Iezzi (1999) definem produto cartesiano e relação binária 

respectivamente dessa maneira: 

Dados dois conjuntos E e F, não vazios, chama-se produto 
cartesiano de E por F o conjunto formado por todos os pares 
ordenados (x, y) com x em E e y em F. [...] Costuma-se indicar o 
produto cartesiano de E por F com notação E F× . [...] Chama-se 
relação binária de E em F todo subconjunto R de E F× . [...] A 
definição deixa claro que toda relação R é um subconjunto de 
pares ordenados. Para indicar (a, b) ∈  R, usaremos a notação aRb 
(p. 11). 

 

Em seguida, apresentam a definição de domínio e imagem: 

Chama-se domínio de R o subconjunto de E constituído pelos 
elementos x para cada um dos quais existe algum y em F tal que 
xRy. [...] Chama-se imagem de R o subconjunto de F constituído 
pelos elementos y para cada um dos quais existe algum x em E tal 
que xRy (DOMINGUES e IEZZI, 1999, p. 12). 

 

Mais adiante, os autores definem aplicação como subconjunto do produto 

cartesiano que obedece a uma determinada condição: “Seja f uma relação de E 
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em F. Dizemos que f é uma aplicação de E em F se D(f)=E; dado a ∈ D(f), é único 

o elemento b ∈ F de modo que (a, b) ∈ f”  (DOMINGUES e IEZZI, 1999, p. 35). 

Os autores ainda apresentam exemplos e exercícios, nos quais as funções 

são representadas por meio de diagramas de Venn ou por conjuntos de pares 

ordenados, explicitando a correspondência arbitrária em conjuntos finitos. Para 

funções entre conjuntos infinitos, eles utilizam a ideia de aplicação como relação 

binária entre dois conjuntos e como expressões algébricas. No tocante ao 

segundo caso, eles dão preferência às funções polinomiais de 1.º e 2.º graus, 

racionais, irracionais e modulares. De maneira geral, os autores privilegiam a 

manipulação algébrica, não trabalham com tabelas e apresentam apenas cinco 

gráficos para exemplificar aplicação, diferenciar aplicação de função e para a 

obtenção da imagem inversa de um conjunto. Salientamos que, durante a 

consulta que realizamos nesta obra, foi possível encontrar a tarefa de esboçar 

gráficos pelo menos umas quinze vezes, mas não observamos uma tarefa que 

exigisse escrever a expressão algébrica a partir do gráfico. Acreditamos que isso 

ocorre pelo fato de que esse processo inverso de conversão entre os registros 

nem sempre é possível, e também que depende muito da proposta da atividade 

ou exemplo dado. 

Examinaremos, a seguir, os livros de Análise Matemática. Nossa referência 

são os livros Curso de análise e Introdução à análise matemática, publicados 

pelos matemáticos Elon Lages Lima e Geraldo Ávila respectivamente. 

Lima (1989) apresenta a seguinte definição: 

Uma função :f A B→  consta de três partes: Com conjunto A, 
chamado domínio da função (ou conjunto onde a função é 
definida), um conjunto B, chamado contradomínio da função, ou o 
conjunto onde a função toma valores e uma regra que permite 
associar, de modo bem determinado, a cada elemento x ∈ A, um 
único elemento f(x) ∈ B, chamado o valor que a função assume 
em x (ou no ponto x) (p. 10). 

 

Em seguida, o autor apresenta a notação: “Usa-se ( )x f x֏  para indicar 

que f  faz corresponder a x o valor de f(x)”  e explicita que: 
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A natureza da regra que ensina como obter o valor de f(x) ∈ B 
quando é dado x ∈ A é inteiramente arbitrária, sendo sujeita 
apenas a duas condições: 
1.ª Não deve haver exceções: a fim de que f tenha o conjunto A 
como domínio, a regra deve fornecer f(x) para todo x ∈ A; 
2.ª Não deve haver ambiguidades: a cada x ∈ A, a regra deve 
fazer corresponder um único f(x) em B (LIMA, 1989, p. 10). 

 

Em um artigo que escreveu para a Revista do Professor de Matemática, 

Lima (1999) afirma que a definição de função como conjunto de pares ordenados 

é estática, ao passo que os próprios matemáticos pensam em uma função de 

modo dinâmico. O autor assevera que definir função como uma correspondência 

é bem mais simples, mais intuitivo e acessível do que concebê-la como um 

conjunto de pares ordenados, que usa uma série de conceitos precedentes, como 

produto cartesiano, relação binária, entre outros. 

Nesse sentido, um questionamento surge: Se os matemáticos pensam em 

função de maneira dinâmica, então qual é a definição efetivamente utilizada pelos 

matemáticos, uma vez que a definição por correspondência também é estática? 

Continuando a consulta que realizamos nos livros de Análise, encontramos 

no livro de Ávila (1999) a seguinte definição: “Uma função f : D Y→  é uma lei 

que associa elementos de um conjunto D, chamado domínio da função, a 

elementos de um outro conjunto Y, chamado contradomínio da função” (p. 78). 

Nota-se que o autor não faz referência, em sua definição, à unicidade do 

elemento y associado a cada elemento x. 

Após essa definição, o autor faz algumas explanações sobre a utilização do 

símbolo f, as noções de variável dependente e independente: 

[...] Para indicar que uma função f associa o elemento y ao 
elemento x escreve-se ( )y f x= . Esse símbolo é também usado 
para indicar a própria função f, embora com certa impropriedade, 
pois ( )f x  é o valor da função num valor particular de D. Portanto, 
quando a notação ( )y f x=  é usada para indicar a função, deve-
se entender que x denota qualquer valor no domínio D, por isso 
mesmo, chama-se variável de domínio D, a chamada variável 
independente; y é a imagem de x pela função f, chamada variável 
dependente (ÁVILA, 1999, p. 79). 
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Um pouco mais adiante, encontramos três exemplos de função definida por 

uma expressão algébrica e as seguintes explanações: 

Para caracterizar uma função, não basta prescrever a lei de 
correspondência de f; é necessário também especificar seu 
domínio. 
Frequentemente as funções são dadas por fórmulas algébricas ou 
analíticas, mas nem sempre é assim: temos oportunidade de lidar 
com funções dadas por leis bem gerais, que não se enquadram 
nessas categorias (ÁVILA, 1999, p. 79). 

 
Nesse sentido, o autor chama a atenção do leitor sobre as funções dadas 

por leis, que são os exemplos mais comuns que aparecem em livros e são 

trabalhadas em aulas, porém ele destaca funções que podem ser expressas por 

outras maneiras diferentes das expressões algébricas, que são pouco exploradas.  

Como pudemos ver nos livros de Análise Matemática consultados, são 

utilizadas na definição de função expressões como: lei que associa, regra que 

associa, uma correspondência que associa. Essas definições estão, como 

podemos perceber, de maneira geral, próximas daquelas apresentadas por 

Dedekind e pelo grupo Boubaki. 

A seguir, verificamos como é introduzido o conceito de função nos livros de 

Cálculo. Começamos consultando a obra Um curso de cálculo, volume 1, de 

autoria de Hamilton Luiz Guidorizzi, que inicia o segundo capítulo explicitando o 

seu entendimento de função da seguinte maneira: 

[...] uma terna ( A,B,a b )֏ , onde A e B são dois conjuntos e 
a b֏ , uma regra que permite associar cada elemento a de A um 
único b de B. O conjunto A é o domínio de f e indica-se por fD , 
assim fA D= . O conjunto B é o contradomínio de f. O único b de 
B associado ao elemento a de A é indicado por ( )f a  (leia f de a); 
diremos que ( )f a  é o valor que f assume em a ou que ( )f a  é o 
valor que f associa a a. 

Uma função f de domínio A e contradomínio B é usualmente 
indicada por f : A B→  (leia f de A em B) (GUIDORIZZI, 2001, p. 
26). 

 
Em seguida, o autor apresenta a definição de gráfico: 
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Seja f : A B→  uma função. O conjunto { }Gf x, f ( x ) / x A= ∈  
denomina-se gráfico de f, assim, o gráfico de f é um subconjunto 
do conjunto de todos os pares ordenados ( , )x y  de números reais. 
Munindo-se o plano de um sistema ortogonal de coordenadas 
cartesianas, o gráfico de f pode então ser pensado como um lugar 
geométrico descrito pelo ponto ( , ( ))x f x  quando x percorre o 
domínio de f (GUIDORIZZI, 2001, p. 26). 

 

O autor sintetiza a definição dada para o gráfico de uma função por meio 

da figura a seguir.  

 
Figura 1.2:  Representação gráfica de uma função 

 

Fonte:  Guidorizzi (2001, p. 26) 

 

Após a definição de gráfico de função, o autor apresenta 16 exemplos que 

exploram as representações gráfica e algébrica, valorizando o tratamento na 

representação algébrica e a conversão dessa representação para a gráfica, 

usando o registro tabular como um registro auxiliar para a conversão. Vale a pena 

destacar que em nenhum dos exemplos e exercícios apresentados neste capítulo 

exploram o comportamento da função fundamentando-se em seu gráfico; as 

conversões, quando exploradas, são sempre no mesmo sentido (partem do 

registro algébrico e chegam no gráfico). 

Continuando a apreciação que realizamos, examinamos o livro de Cálculo 

intitulado Cálculo das funções de uma variável, de autoria de Geraldo Ávila. O 

autor inicialmente caracteriza a representação gráfica de uma função com as 

seguintes palavras: 
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Podemos visualizar uma função f como o conjunto dos pares 
ordenados ( , ( ))x f x , onde x varia no domínio de f, de sorte que é 
correto escrever { }f x, f ( x ) : x D= ∈ , onde D é o domínio da 
função f considerada. Esse conjunto f também chamado gráfico da 
função; isto é natural, tendo em vista que a representação desse 
conjunto no plano cartesiano dá o gráfico da equação ( )y f x=  
(ÁVILA, 2003, p. 38). 

 

Em seguida, o autor dá uma definição de função, fazendo tais 

considerações que, segundo ele, são de caráter bastante geral: 

Um símbolo x que serve para designar os elementos de um 
conjunto D chama-se variável de domínio D. 
Quando duas variáveis x e y são tais que a cada valor de x 
corresponde um valor bem determinado de y, num conjunto Y (o 
contradomínio), segundo uma lei qualquer, dizemos que y é uma 
função de x (ÁVILA, 2003, p. 38). 

 

Mais adiante, o autor traz alguns exemplos explorando as funções afim, 

quadrática, modular e racional, mostrando a aplicação da ideia de função em 

diversos contextos, como na física. Nos exemplos apresentados, o autor ainda 

relaciona a representação algébrica com a representação gráfica da função e 

chama a atenção do leitor para as transformações que ocorrem na representação 

gráfica quando os coeficientes da representação algébrica são alterados.  

Prosseguindo nossa pesquisa, encontramos no livro de Cálculo volume I, 

de Stewart (2008, p. 12), a seguinte definição: “Uma função f é uma lei pela qual 

para cada elemento x em um conjunto A faz corresponder exatamente um 

elemento chamado f ( x ), em um conjunto B”. 

Depois, o autor define domínio, imagem, variável dependente e variável 

independente da seguinte maneira: 

O conjunto A é chamado domínio da função. O número ( )f x  é o 
valor de f em x e deve ser lido como “f de x”. A imagem de f é o 
conjunto de todos os valores possíveis de ( )f x  quando x varia por 
todo o domínio. O símbolo que representa o número arbitrário no 
domínio de uma função f é denominado variável independente, e o 
que representa um número qualquer na imagem de f é chamado 
variável dependente (STEWART, 2008, p.12). 
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O autor também apresenta o conceito de função em uma perspectiva de 

transformação, considerando muito proveitosa essa visão, com a figura de uma 

máquina, conforme a figura a seguir. 

 

Figura 1.3 : Diagrama da máquina de função 

 

Fonte:  Stewart (2008, p. 12) 
 

Stewart (2008) destaca que uma função pode ser considerada como uma 

máquina; quando x entrar, ele será aceito como input, e a máquina produzirá um 

output f ( x ) de acordo com a lei que define a função. Ele também evidencia que 

as funções pré-programadas das calculadoras são exemplos de funções como 

máquina. 

Logo após, o autor apresenta outra maneira de ver uma função, como um 

diagrama de Venn. Nessa perspectiva, Stewart (2008) ressalta: Outra forma de 

ver função é como um diagrama de flechas. Cada flecha conecta um elemento de 

A com um elemento de B. A flecha indica que f ( x ) está associado a x, f ( x ) a a 

etc (p. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

x 
input 

f f(x) 
output 
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Figura 1.4 : Diagrama de flechas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Stewart (2008, p. 12) 
 

Depois de expor o conceito de função como uma máquina que transforma x 

em f ( x ), apresenta outro estático (relação unívoca entre os elementos de dois 

conjuntos) e define a representação gráfica de uma função da seguinte maneira: 

O método mais comum de visualizar uma função consiste em 
fazer seu gráfico. Se f for uma função com domínio A, então seu 
gráfico será o conjunto de pares ordenados { }( x, f ( x ) / x A∈ . [...] 
Em outras palavras, o gráfico de f consiste em todos os pontos 
( x,y ) do plano coordenado tais que ( )y f x=  e x está no domínio 
de f. 
O gráfico de uma função f nos dá uma imagem proveitosa do 
comportamento ou da “história de vida” de uma função. Uma vez 
que a coordenada y de qualquer ponto ( x,y ) sobre o gráfico é 

( )y f x= , podemos entender o valor ( )f x  como a altura do ponto 
no gráfico acima de x. O gráfico também nos permite visualizar o 
domínio sobre o eixo x e a imagem sobre o eixo y (STEWART, 
2008, p. 12). 

 

Na sequência, o autor comenta que é possível representar uma função de 

quatro maneiras distintas, quais sejam: 

� verbalmente (descrevendo-a com palavras); 

� numericamente (por meio de tabelas de valores); 

� visualmente (por meio de gráficos); 

� algebricamente (utilizando-se uma fórmula explícita). 

Após um panorama sobre o conceito de função, a obra de James Stewart 

oferece exemplos e exercícios que privilegiam diversos contextos, envolvendo as 

x 

a 

. 

f(x) 

f(a) 

. 

A B 
f 



O CONCEITO DE FUNÇÃO: SUA EVOLUÇÃO AO LONGO DA HISTÓRIA E A SUA ABORDAGEM EM 

ALGUNS MATERIAIS DIDÁTICOS  

 

 53 

funções afim, quadrática, racional e modular e explorando os registros gráfico, 

algébrico e tabular, como também a conversão entre diferentes registros. 

Assim como nos livros de Análise que examinamos, nos de Cálculo 

também estão muito presentes nas definições de função expressões como lei que 

associa, correspondência que associa e regra que associa, ficando, assim, 

evidenciada mais uma vez a influência das definições apresentadas por Dedekind 

e pelo grupo Bourbaki. 

Depois de apresentarmos um panorama geral sobre o conceito de função, 

tomando por referência as abordagens presentes em um livro de Álgebra, dois de 

Análise Matemática e três de Cálculo, passaremos agora a analisar como esse 

conceito é apresentado nos principais materiais didáticos utilizados nas 

instituições de ensino nas quais realizamos nosso estudo. 

 

 

1.2.1 O conceito de função nos materiais didáticos utilizados nas 

instituições de ensino 

 

Após as considerações feitas sobre as abordagens de função que estão 

presentes em alguns livros de Álgebra, Análise e Cálculo, consideramos 

pertinente trazer à tona a maneira como os principais materiais didáticos 

utilizados nas instituições de ensino que investigamos abordam esse conceito. 

Ressaltamos que, quando utilizamos a expressão “principais materiais didáticos”, 

não estamos querendo dizer que o ensino e a aprendizagem nessas instituições 

são presos a esses materiais, mas sim que estes constituem os principais 

elementos para o desenvolvimento de cursos tanto para os professores quanto 

para os alunos. 

 

Para tanto, procuramos analisar como o conceito de função é abordado no 

caderno do professor e do aluno,2 que é utilizado nas escolas que pertencem à 

_____________ 
2 A partir do ano de 2008, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo vem realizando uma série de 

medidas visando uma reestruturação curricular em toda a rede. Uma dessas medidas foi a elaboração de 
cadernos (apostilas) para os professores e alunos da rede. 
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rede estadual de ensino de São Paulo, bem como no livro didático adotado pelas 

instituições de Ensino Médio em que realizamos a coleta de dados e, ainda, em 

um dos livros contidos nas referências básicas da disciplina de Fundamentos de 

Matemática Elementar 1, oferecida para os cursos de licenciatura em Matemática, 

Física, Química e Biologia da instituição de Ensino Superior em que efetuamos a 

pesquisa. 

Iniciamos nossas considerações pelos cadernos do professor e do aluno da 

rede estadual de ensino. Esses cadernos são divididos em quatro volumes que 

apresentam situações de aprendizagem que contemplam todo o conteúdo a ser 

estudado em cada uma das disciplinas de um determinado ano/série escolar. 

No que se refere ao Ensino Médio em que se encontra a maior parte dos 

sujeitos que investigamos, o conceito de função começa a ser abordado no 

caderno do professor e do aluno no segundo volume da 1.ª série. Os cadernos do 

professor e do aluno introduzem o conceito de função por meio de uma situação 

de aprendizagem intitulada “Funções como relações de interdependência: 

Múltiplos exemplos”. 

Nessa situação de aprendizagem, são apresentadas dez atividades que 

exploram a relação de dependência entre duas variáveis no contexto funcional, a 

proporcionalidade direta ou inversa existente entre duas grandezas, além da 

relação entre a representação algébrica e gráfica de uma função.  

As atividades que compõem os cadernos do professor e do aluno são as 

mesmas, o que diferencia um do outro é que o caderno do professor, além das 

atividades, traz orientações para a condução de cada uma das situações de 

aprendizagem. 

A segunda situação de aprendizagem presente nesses cadernos é 

intitulada “Funções de 1.º grau: Significado, gráficos, crescimento, decrescimento, 

taxas”. Nessa situação, ambos os cadernos inicialmente apresentam uma 

consideração para função de 1.º grau como segue: 

Sempre que expressamos por meio de variáveis uma situação de 
interdependência envolvendo duas grandezas diretamente 
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proporcionais, chegamos a uma função de 1.º grau. De modo 
geral, uma função de primeiro grau é expressa por uma fórmula 
do tipo ( )f x ax b= + , em que a e b são constantes, sendo a 0≠ . 
Quando 0=a , a função se reduz a ( )f x b= , ou seja, uma função 
constante (SÃO PAULO, 2008, p. 20). 

 

Quanto a essa consideração apresentada em ambos os cadernos, temos 

duas ressalvas a fazer. A primeira é quanto à nomenclatura utilizada para esse 

tipo de função; entendemos que seria mais apropriado usar a expressão “função 

afim”, uma vez que as funções tratadas são polinomiais de 1.º grau e de grau zero 

(função constante), em vez de “função de 1.º grau”. 

A segunda é referente à questão da “proporcionalidade”, pois duas 

grandezas x e y são diretamente proporcionais se existir uma constante k, tal que 

y kx= ; nesse caso apenas a função linear ( )f x kx=  representa tal 

proporcionalidade. 

Após a apresentação do significado de função de 1.º grau, o material 

mostra a influência que o coeficiente angular exerce na representação gráfica da 

função, e, em seguida, para encerrar a situação de aprendizagem, é apresentada 

uma sequência com nove atividades que exploram os registros algébrico e gráfico 

das funções. 

Em seguida, o material tanto do professor quanto do aluno trazem a 

terceira situação de aprendizagem, intitulada “Funções de 2.º grau: Significado, 

gráficos intersecções com os eixos, vértices, sinais”.  

Assim como na segunda situação de aprendizagem, nesta temos uma 

ressalva quanto ao termo utilizado para designar esse tipo de função. A nosso 

ver, a expressão “função de 2.º grau” poderia ser substituída por “função 

quadrática”. 

 

Essa situação de aprendizagem explora as relações existentes entre a 

representação algébrica e a gráfica desse tipo de função, evidenciando as 

transformações que ocorrem com a representação gráfica, quando os coeficientes 

são alterados. 
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E finalmente a quarta e última situação de aprendizagem desse volume 

intitulada “Problemas envolvendo funções de 2.º grau em múltiplos contextos; 

problemas de máximos e mínimos”. A situação é composta por seis problemas, 

envolvendo contextos dos mais variados que exploram questões relacionadas aos 

valores de máximo e mínimo de uma função. 

Esse material ainda continua discutindo as funções exponenciais e 

logarítmicas no terceiro volume da 1.ª série e as funções trigonométricas no 

primeiro volume da 2.ª série. 

Quanto às funções exponenciais e logarítmicas, de maneira geral, o 

material procura explorar as propriedades desses dois tipos de funções por meio 

de situações-problema com contextos dos mais diversos, evidenciando a estreita 

relação existente entre esses dois tipos de funções. 

As funções trigonométricas aparecem no primeiro volume do material 

destinado a 2.ª série do Ensino Médio, por meio de situações que envolvem 

fenômenos periódicos, por exemplo, o movimento aparente do Sol e o 

comprimento da sombra, o fenômeno das marés e muitos outros. O caderno todo 

é dedicado a esse tipo de função dando ênfase às funções seno e cosseno, e as 

atividades sempre procuram relacionar os registros algébrico, tabular e gráfico 

dessas funções. Salientamos que em nenhum momento esse material discute as 

funções tangente, cotangente, secante e cossecante. 

O terceiro volume do material destinado à 3.ª série do Ensino Médio traz 

um panorama geral das funções estudadas nesse nível de ensino, discutindo as 

principais propriedades de cada uma das funções, procurando fazer um estudo 

sintetizado do que foi estudado sobre o assunto anteriormente.  

 

Ressaltamos que durante a consulta que fizemos não encontramos no 

caderno do professor, nem no caderno do aluno uma definição formal de função. 

Continuando a análise dos principais materiais didáticos utilizados nas 

instituições em que realizamos a pesquisa, passamos agora a examinar o livro 

didático utilizado pelas instituições de Ensino Médio que fizeram parte do estudo. 
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As duas instituições de Ensino Médio nas quais coletamos os dados 

utilizavam, além dos cadernos distribuídos para todas as escolas da rede, o 

mesmo livro didático que foi escolhido pelos professores de Matemática no final 

do ano de 2008 junto ao Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 

(PNLEM), para ser usado pelos alunos durante o triênio de 2009, 2010 e 2011. 

O livro adotado pelas escolas intitulado Matemática completa, de autoria de 

José Ruy Giovanni e José Roberto Bonjorno, inicia o capítulo destinado ao estudo 

das funções apresentando uma ideia geral de função, procurando estabelecer 

relações entre grandezas variáveis, trazendo três exemplos que evidenciam essa 

relação e, ainda, destaca cada uma das variáveis classificando-as como 

dependente e independente. Posteriormente, a obra contém a seguinte definição 

para domínio e imagem de uma função: “Domínio da função é o conjunto de todos 

os valores dados para a variável independente. Imagem da função é o conjunto 

de todos os valores correspondentes da variável dependente” (GIOVANNI e 

BONJORNO, 2005, p. 106). 

Em uma seção denominada “Conceito matemático de função”, são exibidas 

as seguintes definições para produto cartesiano e relação: 

Produto cartesiano: Dados dois conjuntos não vazios A e B, 
denomina-se produto cartesiano (indica-se BA× ) de A  por B o 
conjunto formado pelos pares ordenados nos quais o primeiro 
elemento pertence a A e o segundo pertence a B. 

}/),{( ByeAxyxBA ∈∈=× . 
Relação: Dados dois conjuntos A e B, dá-se o nome de relação R 
de A em B a qualquer subconjunto de A X B. R é a relação de A em 
B R A B⇔ ⊂ ×  (GIOVANNI e BONJORNO, 2005, p. 111). 

 

Após essa definição, os autores apresentam um exemplo de produto 

cartesiano e relação e, em seguida, trazem essa definição de função: “Sejam A e 

B dois conjuntos não vazios e f uma relação de A em B. Essa relação f é uma 

função de A em B quando cada elemento x do conjunto A está associado a um e 

apenas um elemento y do conjunto B” (GIOVANNI e BONJORNO, 2005, p. 112). 

Depois, os autores trazem quatro exemplos de relação entre dois conjuntos 

por meio de diagramas de flechas, procurando evidenciar quais das relações 
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representam uma função. A obra prossegue com o estudo das funções de 

maneira mais específica, apresentando as funções quadráticas, trigonométricas 

etc. 

No tocante à obra de Giovanni e Bonjorno, podemos perceber que ela 

aborda o conceito de função privilegiando a correspondência unívoca entre 

elementos de dois conjuntos, assim como acontece nos livros de Álgebra, Análise 

Matemática e Cálculo analisados. 

Prosseguindo com a consulta que realizamos nos principais materiais 

didáticos utilizados nas instituições que investigamos, passamos agora a analisar 

um dos livros das referências básicas que consta na ementa da disciplina de 

Fundamentos de Matemática Elementar 1, na instituição de Ensino Superior que 

fez parte da pesquisa. 

O livro que examinamos foi A Matemática do Ensino Médio, que é de 

autoria de Elon Lages Lima, Paulo Cezar Pinto Carvalho, Eduardo Wagner e 

Augusto César Morgado. Este livro é o primeiro volume de uma coleção composta 

por três unidades, com a finalidade de abordar toda a Matemática do Ensino 

Médio. 

O assunto função começa a ser tratado no quinto capítulo deste livro 

intitulado Funções Afins. O capítulo inicia com uma breve introdução, na qual os 

autores explicitam que o assunto principal estudado no capítulo e nos que virão 

são as funções reais de uma variável real. Nesse sentido, Lima et al. (1998, p. 78) 

salientam que “essas funções são do tipo f : X → ℝ  que têm como domínio um 

subconjunto X ⊂ ℝ  e cujos valores f ( x ), para todo x X∈ , são números reais”. 

Em seguida, os autores realizam uma breve discussão a respeito de par 

ordenado, salientando a diferença existente entre o par ordenado p ( x, y )=  e o 

conjunto { x, y }  e, na sequência, apresentam a seguinte definição de produto 

cartesiano: 
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O produto cartesiano X Y×  de dois conjuntos X e Y é o conjunto 
X Y×  formado por todos os pares ordenados ( x,y ) cuja primeira 
coordenada x pertence a X e cuja segunda coordenada y pertence 
a Y. Simbolicamente: X Y {( x,y ); x X , y Y }.× = ∈ ∈  

Se 1{ ,..., }mX x x=  e 1{ ,..., }pY y y=  são conjuntos finitos com m e p 

elementos respectivamente, então o produto cartesiano X Y×  é 
finito e possui mp elementos. Noutras palavras, 

( ) ( ) ( )n X Y n X n Y× = ⋅ . A melhor maneira de enxergar isto é pensar 
no produto cartesiano X Y×  como um quadro retangular 

),)...(,)(,(

),)...(,)(,(

),)...(,)(,(

21

22212

12111

pmmm

p

p

yxyxyx

yxyxyx

yxyxyx
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Com p colunas, cada uma das quais possui m elementos (LIMA et 
al., 1998, p. 79-80). 

 

Mais adiante, os autores apresentam a definição de gráfico de uma função 

e a definição de relação binária respectivamente da seguinte maneira: 

O gráfico de uma função :f X Y→  é o subconjunto ( )G f  do 
produto cartesiano X Y×  formado por todos os pares ordenados 
( , )x y , onde x é um ponto qualquer de X e ( )y f x= . Assim, 

( ) {( , ) ; ( )} { , (x))}; x X}G f x y X Y y f x x f= ∈ × = = ∈ . 
A fim de que um subconjunto G X Y⊂ ×  seja gráfico de alguma 
função :f X → ℝ  é necessário e suficiente que G cumpra as 
seguintes condições: 
G1. Para todo x X∈  existe um par ordenado ( , )x y G∈  cuja 
primeira coordenada é x. 
G2. Se ( , )p x y=  e ( , )p x y′ ′=  são pares pertencentes a G com a 
mesma primeira coordenada x então y y′=  (isto é, p p′= ). 
É claro que estas condições podem ser resumidas numa só, 
dizendo-se que para cada x X∈  existe um, e somente um, y Y∈  
tal que ( , )x y G∈ . 
[...] Uma relação (binária) R entre elementos do conjunto X e 
elementos do conjunto Y é uma condição ou um conjunto de 
condições que permitem determinar, dados x X∈  e y Y∈ , se x 
está ou não relacionado com y segundo R. No caso afirmativo, 
escreve-se x R y (LIMA et al., 1998, p. 80-81). 

 

Assim, percebemos que os autores veem o conceito de função como uma 

correspondência entre elementos de dois conjuntos. Nesse sentido, Lima et al. 

(1998) fazem a recomendação que segue: 
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Praticamente todos os textos escolares em uso no nosso país 
definem uma função :f X →ℝ  como um subconjunto do produto 
cartesiano X Y×  com as propriedades G1 e G2 acima 
enunciadas. Essa definição apresenta o inconveniente de ser 
formal, estática e não transmitir a ideia intuitiva de função como 
correspondência, transformação, dependência (uma grandeza em 
função de outra) ou resultado de um movimento. Quem pensaria 
numa rotação como um conjunto de pares ordenados? Os 
matemáticos e (principalmente) os usuários da Matemática olham 
para uma função como uma correspondência, não como um 
conjunto de pares ordenados (p. 81). 

 

A visão do conceito de função descrita por Lima et al. já tínhamos 

evidenciado neste capítulo quando comentamos um trecho de uma publicação de 

Lima (1999), na Revista do Professor de Matemática. No momento em que 

fizemos tal comentário, colocamos o seguinte questionamento: qual é a definição 

efetivamente utilizada pelos matemáticos, uma vez que a definição por 

correspondência também é estática? 

Após a recomendação de Lima et al. (1998), entendemos que não se trata 

de uma definição estática ou dinâmica, mas sim a maneira de conceber função é 

que deve ser dinâmica. Esse conceito deve ser olhado como uma transformação, 

como dependência de uma grandeza em função da outra, ou resultado de um 

movimento, e não como um conjunto de pares ordenados. 

Nesse sentido, as ideias de Lima et al. (1998) vêm ao encontro dos dizeres 

de Ponte (1992), quando diz que os sistemas dinâmicos estão entre os mais 

frequentes que são modelados matematicamente. Nesses modelos, as variáveis 

são fundamentais para representar o estado do sistema representado, e 

quantidades conhecidas como a distância, a massa, o volume, o número de 

organismos vivos, entre outros, podem aumentar ou diminuir ao longo do tempo. 

Portanto, entendemos que existe grande interesse em estudar os efeitos que a 

influência de diferentes fatores pode acarretar no comportamento de um sistema. 

Para que esse estudo seja feito de maneira eficiente, é indispensável que a 

relação funcional seja estabelecida. 
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Após as definições e a recomendação que acabamos de apresentar, a obra 

prossegue trazendo o estudo das funções afim, quadrática, polinomiais, 

exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, descrevendo e discutindo as 

propriedades de cada um desses tipos de função, com exemplos e exercícios em 

diversos contextos. 

Ao realizar a análise dos principais materiais didáticos utilizados nas 

instituições em que realizamos nossa pesquisa, entendemos que os cadernos do 

professor e do aluno da rede estadual de ensino de São Paulo utilizados pelas 

duas escolas e o Livro de Lima et al. (1998), considerado como uma das 

referências básicas para a disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1 

da instituição de Ensino Superior, apresentam semelhanças na maneira de 

conceber o conceito de função como a relação entre duas grandezas que variam 

uma em função da outra. 

Por seu turno, o livro didático de autoria de Giovanni e Bonjorno define o 

objeto matemático função como uma relação entre dois conjuntos, mas enfatiza 

muito a ideia de produto cartesiano e não faz nenhuma menção à ideia de função 

como algo dinâmico em suas definições. É nesse sentido que acreditamos que 

esta obra se diferencia das outras duas que examinamos. 

Após uma discussão histórica a respeito do conceito de função e uma visão 

panorâmica que procurou evidenciar como esse assunto é abordado em alguns 

materiais didáticos, o capítulo seguinte traz uma revisão de literatura contendo a 

síntese de algumas pesquisas referentes ao conceito de função que contribuíram 

para a composição do corpus deste estudo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

 
REVISÃO DA LITERATURA 

 

 
Este capítulo é dedicado a uma revisão da literatura sobre pesquisas que 

tratam do conceito de função. Ao consultarmos a literatura especializada, nosso 

intuito era encontrar trabalhos que abordavam aspectos epistemológicos ligados 

ao processo de ensino e aprendizagem desse conceito, e, ainda, pesquisas a 

respeito das concepções de função por parte de estudantes e professores. 

Partindo dessa perspectiva, as pesquisas selecionadas foram organizadas 

em três categorias, quais sejam: 1) Aspectos epistemológicos relativos ao 

conceito de função ligados ao processo de ensino e aprendizagem; 2) Pesquisas 

a respeito das concepções de função por parte de estudantes; 3) Pesquisas sobre 

as concepções de função por parte de professores. 

Consideramos conveniente agrupar nossos achados nessas categorias, 

pois entendemos que elas, além de nos auxiliar na organização da discussão do 

material encontrado, ajudam na análise dos dados recolhidos por meio dos 

instrumentos de coleta e na construção do presente capítulo.  

 
 

2.1 Aspectos epistemológicos relativos ao conceito de função 

ligados ao processo de ensino e aprendizagem 

 
As obras presentes nessa categoria foram selecionadas de acordo com os 

seguintes critérios: a) apresentar aspectos epistemológicos referentes ao conceito 

de função; b) relacionar tais aspectos ao processo de ensino e aprendizagem. 
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Nesta categoria, enquadramos os seguintes trabalhos: 

� SIERPINSKA, Anna (1992). On Understanding the Notion of Function. 

� BRAGA, Ciro (2006). Função: a alma do ensino da matemática. 

Sierpinska (1992) ressalta as dificuldades apresentadas pelos estudantes 

com a noção de função; na maioria das vezes eles não conseguem fazer ligações 

entre as diferentes representações de função: gráfica, algébrica, diagramas, 

sentenças que descrevem inter-relações, como também a interpretação de 

gráficos e a manipulação de símbolos que descrevem e representam funções, tais 

como: ( ), , ( )f x x y sen x t+֏ , etc. 

Em seu artigo, propõe uma teoria que apresenta um ponto de vista a 

respeito da compreensão em matemática de uma maneira geral e particularmente 

a compreensão de função. Para a construção desse artigo, a autora procurou 

responder as seguintes questões: O que queremos entender? O que queremos 

dizer com compreensão? O que queremos dizer por entender função?  

Para responder as questões propostas, a autora inicialmente realiza uma 

discussão a respeito de como se dá a compreensão de um conceito matemático, 

uma vez que a função está inserida nesse universo e por e sua complexidade não 

permitir que sua compreensão ocorra a partir de leituras de definições. De acordo 

com a autora, só podemos dizer que compreendemos algo em Matemática 

quando conseguimos discernir se alguns casos isolados pertencem ou não ao 

objeto definido, quando reconhecemos tal objeto matemático independentemente 

da maneira que está representado, quando conseguimos relacioná-lo com outros 

objetos, quando aprendemos que ele faz parte de uma teoria e quando 

conseguimos aplicar o que aprendemos. 

Na busca de entender como ocorre o processo de compreensão de um 

conceito matemático, Sierpinska (1992) se apoia na noção de obstáculo 

epistemológico, que segundo a autora está presente no processo de evolução do 

conhecimento. Se nos deparamos com novos conhecimentos a respeito de um 

determinado conceito e contemplamos antigos conhecimentos, isso faz com que 

surjam elementos que nos impedem de alcançar esses novos conhecimentos que 

ampliam a compreensão do conceito. Essas componentes que impedem o 

indivíduo de adquirir novos conhecimentos de acordo com a autora são os 
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obstáculos epistemológicos, e a antiga imagem que o indivíduo tinha a respeito de 

determinado conhecimento são as dificuldades ou obstáculos que posteriormente 

se transformam em atos de compreensão. 

Para a Sierpinska, esses obstáculos não são resultados de métodos 

particulares de ensino, não é algo que ocorre com uma ou duas pessoas, eles são 

comuns no contexto de alguma cultura, reportam-se à forma de conceber 

determinado objeto no passado e se apresentam como obstáculos para uma nova 

maneira de conceber o conhecimento. 

Para identificar as origens dessas dificuldades, a autora aponta três níveis 

que permitem distingui-los. O primeiro refere-se às nossas atitudes, crenças, 

convicções e visão de mundo manifestadas na explicitação de nosso 

conhecimento, podendo ser disseminadas e absorvidas por outros indivíduos. O 

segundo está relacionado às maneiras (inconsistentes) de pensar, interpretação 

de situações, coisas que são aprendidas por práticas e imitações no decorrer de 

nossa socialização e educação. O terceiro nível está ligado ao conhecimento 

teórico, cujo valor é julgado por critérios mais racionais, como aplicabilidade, 

consistência e os tipos de relações com sistemas de conhecimento qualificados 

como ciência. 

Ao se referir aos obstáculos epistemológicos, muitas vezes temos a 

impressão de que eles são algo negativo para o desenvolvimento do conceito e 

que devem ser evitados no processo de ensino e aprendizagem. Ao contrário, sua 

presença é muito natural nesse processo, de tal maneira que eles não podem ser 

evitados, e seu papel é muito importante no desenrolar dos acontecimentos. 

Além de recorrer à noção de obstáculos epistemológicos, a autora ainda 

elenca quatro categorias que, segundo ela, são essenciais no ato da 

compreensão. A primeira delas é a identificação (de um objeto sobre outro): 

quando tal objeto, que servia de pano de fundo, toma um lugar de destaque, 

tornando-se o objeto principal de estudo, assumindo muitas vezes status de um 

termo científico. 

A segunda é a discriminação de dois objetos: isso acontece quando o 

indivíduo consegue diferenciar dois objetos distintos, sendo capaz de evidenciar 

suas propriedades mais relevantes. A terceira categoria que a autora denominou 
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por generalização possibilita ampliações do leque de implicações, fazendo com 

que alguns pressupostos se tornem irrelevantes, levando o indivíduo à descoberta 

de novas possibilidades de interpretações. Finalmente, a quarta categoria 

Sierpinska chama de síntese, que consiste na percepção de poder relacionar 

fatos que até então eram isolados, fazendo com que as propriedades, as 

relações, os objetos etc., sejam organizados em grupos consistentes. 

Além de elencar essas quatro categorias, às quais a autora procura 

modelar todos os atos de compreensão, ela ainda ressalta que para a 

compreensão de um conceito matemático o contexto é um elemento fundamental 

para a ocorrência deste. Nesse sentido, comenta: 

O conceito de função pode ser definido de maneira simbólica 
formal, quase sem usar palavras. O sentido lógico do conceito fica 
limitado ao que diz a definição. Limita-se à estrutura da sentença 
que foi definida, em relação a componentes com outros conceitos 
matemáticos ou teorias. Mas em muitos momentos a noção é 
aplicada em um contexto, matemático ou matematizado, usando 
uma linguagem informal e esta linguagem traz significados que 
transcendem a mera lógica da definição. E eu propositalmente uso 
o significado das palavras no plural porque estes são muito 
diferentes, dependendo do contexto. Quando pensamos em 
grandezas variáveis em ciências econômicas preferimos conceber 
funções como uma relação entre grandezas variáveis: nós 
diríamos, por exemplo, que, “o caminho descrito pelo movimento 
de um corpo é uma função da velocidade e do tempo” ou que “o 
preço é uma função da quantidade de mercadoria no mercado”. 
Nós falamos sobre leis da Física ou leis de mercado. Quando em 
matemática, pensamos em curvas representadas em um sistema 
de coordenadas, também pensamos nas relações entre 
coordenadas de pontos que pertencerem à curva. Em alguns 
intervalos um único valor satisfaz a condição da função. Às vezes 
a relação é dada por uma equação que descreve as condições 
para o ponto pertencer à curva. Se a curva já existe, a equação 
revela a preexistência de relações entre coordenadas. Esta 
imagem que temos de função é “estática” no sentido de que estas 
leis não são definidas por nós, nós não as fazemos, mas elas são 
descobertas por nós. A metáfora é diferente em Geografia, 
Geometria ou Álgebra (ou provas de Gödel) em que nós 
preferimos falar em mappings. Uma coisa é “mapeada” em 
relação a outra coisa, isto é transformado em uma representação 
que, no momento, serve melhor aos nossos propósitos. Por 
exemplo, fazemos projetos bidimensionais de objetos 
tridimensionais representando-os em folhas de papel. Ou fazemos 
abstrações de certas diferenças entre elementos de estruturas 
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algébricas e obtemos uma representação consciente. Refletimos 
em um ou vários espelhos para obter representações 
harmoniosas. Ao fazermos isto: processamos os objetos ou 
conjunto de objetos e obtemos outros. Esta é uma imagem 
dinâmica de função (1992, p. 29-30). 

Percebemos, assim, que o significado dado à noção de função recebe 

muita influência do contexto em que se emprega tal conceito, não sendo possível 

muitas vezes utilizar o mesmo significado em contextos diferentes. Isso nos leva a 

inferir que, para a compreensão de um conceito matemático em sua plenitude, o 

indivíduo tem que entender seu significado nos mais diversos contextos, e isso 

nada mais é do que desenvolver as habilidades referentes às quatro categorias 

relacionadas ao ato de compreensão elencadas por Sierpinska. 

Na tentativa de compreender a noção de função representada pela terna 

ordenada (X, Y, f) (onde X e Y são conjuntos e f é um subconjunto de XxY), de 

maneira ampla e abrangente, sem limitar-se a imagens particulares, a autora 

refere-se a X e Y como “mundo de mudanças” ou “objetos de mudança”, e o 

símbolo f como mundo das relações entre mudança ou objetos de mudanças que 

transformam objetos em outros. Essas relações ou processos devem estar bem 

definidos e referir-se ao que a autora chama de mundo de regras, padrões e leis, 

embora estes tenham que ser compreendidos de maneira bastante ampla. 

Portanto, a percepção das relações existentes entre esses “mundos” 

definidos por Sierpinska constitui condições fundamentais para a compreensão da 

noção de função, servindo como ferramentas que auxiliam no entendimento das 

transformações que ocorrem entre os objetos. Nesse sentido, a autora enfatiza 

que a noção de função é o resultado de um esforço humano para compreender as 

mudanças observadas e experienciadas no mundo circundante. Sendo assim, 

Sierpinska (1992, p. 31) destaca as duas primeiras ações para compreensão de 

função: 

C(f)3 – 1: Identificação das mudanças observadas no mundo circundante 

como um problema prático para resolver. 

C(f) – 2: Identificação de regularidades nas relações entre as mudanças 

como uma forma de lidar com elas. 

_____________ 
3 Quando aprestarmos este símbolo, significa que estamos elencando alguma ação importante para a 

compreensão da noção de função. 
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Quando não aceitamos essas duas ações como condições necessárias 

para a compreensão da noção de função, ou seja, quando pensamos que a 

Matemática não está preocupada com os problemas práticos, de acordo com a 

autora, estamos nos comportando de maneira parecida com Platão, que em sua 

República proibiu que esses problemas ocupassem as mentes dos cidadãos 

livres. Dessa forma, chegamos ao primeiro obstáculo epistemológico a ser 

superado, que segundo Sierpinska (1992, p. 31) é: 

OE(f)4 – 1: (A filosofia da Matemática): A Matemática não está preocupada 

com problemas práticos. 

Ainda no tocante aos obstáculos epistemológicos, a autora evidencia que 

na Grécia antiga eram construídas muitas tabelas que descreviam relações que 

apresentavam regularidades. Para a construção dessas tabelas, que tinham muita 

utilidade para a Astronomia, era necessária a interpolação de funções com duas 

variáveis. Apesar de se usar um método bastante sofisticado na época para a 

construção dessas tabelas, o fato de esse método não ser explícito dava a 

entender que todo esse processo não fazia parte da Matemática. Segundo a 

autora (1992, p. 32), tal fato ilustra uma situação que leva ao seguinte obstáculo: 

OE(f) – 2: (A filosofia da Matemática): Técnicas computacionais usadas na 

produção de tabelas de relações numéricas não são dignas de 

ser um objeto de estudo em Matemática. 

As duas ações para a compreensão da noção de função mais os dois 

obstáculos epistemológicos apresentados até aqui constituem importantes 

elementos para esse processo, uma vez que tanto as ações voltadas para a 

compreensão como para a superação de tais obstáculos permitem que o sujeito 

desenvolva habilidades que possibilitam a ampliação do conhecimento. 

Contudo, essas não são as únicas ações importantes para a compreensão 

da noção de função, como também os obstáculos apresentados não são os 

únicos. Sendo assim, Sierpinska (1992, p. 36) apresenta: 

C(f) – 3: Identificação dos sujeitos da mudança ao identificar a mudança. 

_____________ 
4 Quando apresentarmos esse símbolo significa que estamos elencando algum obstáculo epistemológico 

relacionado ao conceito de função. 
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OE(f) – 3: (Inconsciente esquema de pensamento): Em relação a mudanças 

como fenômenos; focando em como as coisas mudam, 

ignorando o que muda. 

Tanto a ação de compreensão quanto o obstáculo epistemológico 

apresentados estão relacionados aos fenômenos de transformação que 

apresentam estreita relação com a noção de função, uma vez que transformação 

pode ser considerada como um dos significados de função. 

Ao se trabalhar com funções, é fundamental que se saiba distinguir 

quantidades variáveis de quantidades constantes. Com esse intuito, ao iniciar o 

estudo desse assunto, é comum o professor apresentar a seus alunos situações 

semelhantes a essa: Duas locadoras de carros A e B cobram os aluguéis de seus 

carros da seguinte maneira: 

� Locadora A: um valor fixo de R$ 90,00 mais R$ 3,00 por quilômetro 

rodado 

� Locadora B: um valor fixo de R$ 80,00 mais R$ 4,00 por quilômetro 

rodado. 

 

A partir dessa situação, é comum surgirem as seguintes questões: 1) Para 

quantos quilômetros rodados o valor cobrado pelas duas locadoras são iguais? 2) 

Se você costuma alugar carros com frequência, qual das duas locadoras seria de 

sua preferência?  

Muitos estudantes a princípio são levados de maneira intuitiva a pensar 

que a locadora B sempre será mais vantajosa por apresentar um valor constante 

menor que aquele oferecido pela na locadora A. O que ocorre em situações 

semelhantes a essa é que não se atenta que o valor constante cobrado não 

impede que aquilo que parecia vantajoso no início deixe de sê-lo, e aquilo que 

não era vantajoso no início passe a sê-lo. Em situações como essa, conhecer as 

quantidades variáveis e constantes e o quão elas interferem na tomada de 

decisões faz toda a diferença. 

A primeira questão pode ser resolvida pela equação 90 3 80 4x x+ = + . Já a 

segunda questão exige que se trabalhe com um sistema de equações, sendo 
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90 3y x= +  para a locadora A e 80 4y x= +  para a locadora B. Essas equações 

podem ser interpretadas como um sistema de equações com duas incógnitas, 

que, por sua vez, podem ser interpretadas como uma relação entre o preço e a 

quantidade de quilômetros rodados. As relações entre essas duas equações 

podem ser facilmente visualizadas por meio de suas representações gráficas em 

um sistema de coordenadas, pois as retas que representam graficamente cada 

uma das equações se interceptam no ponto cujo valor da abscissa é igual a 10. 

Portanto, 10x =  é a resposta da primeira questão, para 10x >  a locadora A é 

mais vantajosa e, para 10x > , a locadora B é mais vantajosa. 

No contexto da situação apresentada, a distinção entre quantidades 

constantes e variáveis é fundamental para a compreensão da noção de função, 

que de acordo com Sierpinska (1992, p. 37) é responsável pela seguinte ação de 

compreensão de função e o seguinte obstáculo:  

C(f) – 4: Discriminação entre dois modos de pensamento matemático: Um 

em termos de quantidades conhecidas e desconhecidas, outro 

em termos de quantidades variáveis e constantes. 

OE(f) – 4: (Inconsciente esquema de pensamento) Pensar em termos de 

equações e incógnitas a serem extraídas a partir delas. 

Os papéis desempenhados pelas variáveis x e y no contexto funcional não 

são simétricos, por isso a importância de saber identificar a variável dependente e 

a independente, pois elas não desempenham o mesmo papel e uma não pode 

assumir o lugar da outra em uma relação funcional. Essa assimetria entre as 

varáveis, segundo Sierpinska (1992), leva à seguinte ação de compreensão e ao 

seguinte obstáculo: 

C(f) – 5: Discriminação entre a variável independente e a variável 

dependente. 

OE(f) – 5: A respeito da irrelevância da ordem das variáveis. 

Para a compreensão da noção de função também é fundamental ter muito 

bem solidificada a noção de número. Vários fenômenos físicos, por exemplo, 

podem ser modelados por meio de uma relação entre números. Segundo a 

autora, esse foi um grande dilema na antiga Grécia por volta do século XIII, pois o 
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fato de que diversos fenômenos físicos poderiam ser modelados pela relação 

entre números exigia a necessidade de uma extensão e a unificação do conceito 

de número. Contudo, a divisão entre números inteiros e grandezas contínuas feita 

na época era um elemento que impedia tal extensão e unificação. 

De acordo com Sierpinska (1992), nem toda razão ou relação entre 

grandezas variáveis pode ser expressa por um número inteiro, portanto a relação 

entre segmentos, áreas e volumes não poderia ser medida. Na época, as 

proporções não representavam igualdades e as razões tinham significados 

diferentes de quociente. Essa passagem da história da Matemática, segundo a 

autora, deu origem a esse obstáculo epistemológico: 

OE (f) – 6: (Uma atitude para o conceito de número) Uma heterogenia 

concepção de número. 

Outro fato que está relacionado à noção de função é o uso de letras na 

álgebra, assumindo o papel de número ou grandeza abstrata. Essa abstração não 

evidencia a distinção entre números discretos e grandezas contínuas. Na 

resolução de um problema, por exemplo, usamos algumas letras para denotar 

números ou grandezas contínuas, e essa distinção desaparece no momento em 

que manipulamos as equações. Durante essa manipulação, a letra assume papel 

de variável, a equação traduz uma relação quantitativa e, em algumas situações, 

a variável passa a ter domínio numérico. Segundo a autora, isso é um fato que 

desencadeia a seguinte ação para a compreensão da noção de função: 

C(f) – 6: Generalização e síntese da noção de número. 

A ação descrita anteriormente, segundo a autora, foi bastante útil para o 

desenvolvimento da noção de função no decorrer da história. Contudo, alguns 

educadores matemáticos apontam que essa ação pode resultar em um obstáculo 

oposto à concepção heterogênica de número (OE(f) – 6). 

OE (f) – 7: (Uma atitude para a noção de número) A filosofia pitagórica de 

número: tudo é número. 

De acordo com Sierpinska, a discriminação entre variáveis representando 

conceitos físicos (tais como o tempo, velocidade e posição) e variáveis numéricas 

é uma condição necessária para a compreensão de função. 
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Número e quantidade não podem ser confundidos: 

[parece haver] uma implícita superestimação do papel de números 
por si, uma espécie de neofilosofia pitagórica. Matemáticos e 
cientistas muitas vezes tomam número por quantidades. Mas 
quantidade não é meramente número. Uma quantidade é um 
número emparelhado que chamo de objeto de quantidade – algo 
extramatemático tal como um ponto físico, a queda de um objeto, 
a ação de ler as horas no relógio, ou mesmo uma classe de 
observáveis. O número é algo que chamo de valor da quantidade 
(MANGER, 1979 apud SIERPINSKA, 1992, p. 41). 

 

Isso, de acordo com a autora, desencadeia a seguinte ação para a 

compreensão da noção de função: 

C(f) – 7: Discriminação entre número e quantidade. 

Essa discriminação não nos proíbe de falar de funções na Física, muito 

menos de dizermos que as leis da Física são funções. Pois foi exatamente o 

perfeito casamento entre a Física e a Matemática na Idade Média que deu 

suporte para os estudos em Matemática que levaram a percepções e 

desenvolvimento de relações mais complexas diferentes de proporções simples e 

inversas. 

Nesse sentido, Sierpinska ressalta: 

A discriminação entre número e grandeza física é uma coisa, e 
perceber a relação entre as leis da Física e funções em 
Matemática é outra. Tanto, sínteses e discriminações, são 
necessárias para a total compreensão do conceito de função. E a 
percepção de funções como uma ferramenta apropriada para 
modelar ou matematizar a relação entre grandezas é condição 
sine qua non para o conceito de função fazer sentido totalmente 
(1992, p. 42). 

 

Do que foi afirmado decorrem outro obstáculo epistemológico e mais uma 

ação para a compreensão da noção de função, que são os seguintes: 

OE (f) – 8: (Inconsciente esquema de pensamento) Leis na Física e funções 

em Matemática não têm nada em comum, elas pertencem a 

diferentes domínios de pensamento. 
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C(f) – 8: Síntese de lei e do conceito de função; em particular, a consciência 

da possibilidade de usar funções para modelar a relação entre 

grandezas físicas e outras grandezas. 

A proporção ocupou, por muito tempo, lugar privilegiado no que tange às 

relações matemáticas. A linguagem das proporções dominou a Matemática até 

pelo menos o século XVII. A teoria das proporções desenvolvida por Eudoxo, 

presente nos Elementos de Euclides, assumiu sólida base teórica, que 

influenciava a procura da proporcionalidade em qualquer relação. A arbitrariedade 

da lei que define uma função, segundo a autora, pode gerar o seguinte obstáculo: 

OE (f) – 9: (Inconsciente esquema de pensamento) Proporção é um privilegiado 

tipo de relação. 

Não podemos negar que a consciência de métodos algébricos constitui 

ferramentas metodológicas indispensáveis para o estudo de funções. A falta 

dessa consciência pode trazer muitas dificuldades ou até mesmo a 

impossibilidade na compreensão da noção de função. Em contrapartida, as 

habilidades algébricas acompanhadas pela crença de que a álgebra pode resolver 

de maneira quase que automática muitos tipos de problemas podem impedir a 

compreensão geral do conceito de função. Nos séculos XVII e XVIII, na solução 

de problemas, proporções e igualdades eram usadas para representar relações 

funcionais, mas no decorrer da solução de tais problemas esse pensamento se 

perdia e a solução se resumia a meras expressões algébricas após a realização 

de operações formais. 

Dessa maneira, de acordo com a autora, deparamos com outros dois 

obstáculos referentes ao papel da álgebra na Matemática: 

OE (f) – 10: (Uma crença sobre métodos matemáticos) Forte crença no 

poder das operações formais em expressões algébricas. 

OE (f) – 11: (Uma concepção de função) Apenas relações descritas por 

fórmulas analíticas (registros algébricos) são dignas de 

receber o nome de função. 
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Segundo a autora, nos séculos XVII e XVIII os matemáticos, na procura de 

meios para descrever relações, já haviam acumulado uma larga experiência com 

a diversidade dos resultados encontrados até aquele momento, e os mais bem-

sucedidos eram aqueles obtidos por meio da relação de expressões analíticas. 

Assim, as ferramentas algébricas para descrever relações se tornam mais 

importantes do que as próprias relações. Isso sugere outra ação para a 

compreensão com o obstáculo apresentado anteriormente, como também com o 

encantamento pela álgebra e a proporcionalidade. 

C(f) – 9: Discriminação entre uma função e as ferramentas analíticas 

(algébricas) usadas para descrever essas leis. 

Essa última ação de compreensão de função tem um papel fundamental no 

entendimento do conceito de função, uma vez que uma relação funcional não está 

diretamente ligada a uma representação algébrica de tal relação. 

A definição desempenha um papel fundamental na compreensão do 

conceito de função; de maneira geral, ela possui o poder de generalizar tal noção, 

contudo seu uso equivocado pode acarretar problemas nessa compreensão. 

Neste sentido, Sierpinska afirma: 

A definição de Dirichlet engloba funções muito estranhas, alguns 
delas são representadas por curvas traçadas à mão livre (a função 
de Dirichlet, por exemplo), algumas delas são contínuas e não 
diferenciáveis. Estes exemplos são consequências lógicas da 
definição tomada literalmente. Para aceitar esses exemplos como 
exemplos de funções, tem que se ser suficientemente maduro na 
cultura matemática para ver o papel de definição na matemática 
como a ligação lógica e não como descrições de certos aspectos 
de um objeto também conhecido pelos sentidos ou percepção. 
(1992, p. 47). 

 

Disso decorrem um obstáculo epistemológico e outras duas ações para a 

compreensão da noção de função: 

OE (f) – 12: (Uma concepção de definição) Definição é uma descrição de 

um objeto, também conhecida pelos sentidos ou percepção. A 

definição não determina o objeto, mas o objeto determina a 

definição. Uma definição não é uma ligação lógica. 
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C(f) – 10: Discriminação entre definições matemáticas e descrição de objetos. 

C(f) – 11: Síntese da concepção geral de função como um objeto. 

A discriminação entre definição de um objeto e a descrição dele é 

fundamental para o processo de compreensão, pois isso ajuda a entender o 

verdadeiro sentido das definições, que não é descrever objetos, e sim determinar 

o objeto por ela definido. Isso faz com que o indivíduo desenvolva um poder de 

síntese, levando-o a uma concepção geral do objeto. 

Mostowski (apud Sierpinska) afirma em 1973 que a definição de Dirichelet 

dada em meados do século XX era completamente com sentido, embora ela 

tenha suscitado discussões nos círculos construtivistas, intucionistas e formalistas 

sobre a questão da unicidade do valor de y sempre que é dado um valor a x, de 

acordo com uma determinada regra. Sua argumentação baseia-se em antigas 

noções, destacando que, já em 1911, Giuseppe Peano (1858-1932), introduziu a 

noção de relação unívoca e argumentou de maneira convincente que as funções 

deveriam ser identificadas como tal.  

A ideia fundamental contida na definição de Dirichelet é o uso desta para a 

introdução do conceito de função quando esse assunto passa a ser estudado de 

maneira mais formal a partir do Ensino Médio. Isso reduz a noção de função à de 

relação e, segundo a autora, gera um obstáculo epistemológico. 

Diante dessa situação, surge a seguinte ação para a compreensão da 

noção de função: 

C(f) – 12: Discriminação entre o conceito de função e de relação. 

Entendemos que o conceito de função não pode ser reduzido ao de 

relação, pois, a nosso ver, esse é um dos significados que se pode atribuir ao 

conceito de função. Sendo assim, para a compreensão da noção de função de 

maneira ampla e geral, é importante que o indivíduo saiba fazer essa distinção e 

confira ao conceito os mais diferentes significados.  

As diferentes representações de função assumem um papel fundamental 

na compreensão dessa noção; as representações mais usadas no contexto 

escolar são as tabelas e as gráficas. A consciência das limitações de cada uma 
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das representações e do fato de que elas representam um conceito de maneira 

geral certamente é uma condição fundamental para a compreensão de função. 

As tabelas já mencionadas são as mais antigas formas de representação 

de uma função. Contudo, ressaltamos uma vez mais que esse tipo de 

representação possibilita interpretar uma função como uma sequência, e, de 

acordo com Sierpinska (1992), isso pode desencadear o seguinte obstáculo 

epistemológico: 

OE (f) – 13: (Concepção de funções) Funções são sequências. 

As sequências são um tipo privilegiado de função, portanto não podemos 

dizer que toda função é uma sequência. Isso constitui mais uma ação para a 

compreensão da noção de função. 

C(f) – 13: Discriminação entre a noção de função e sequência. 

Essa discriminação tem grande importância na compreensão da noção de 

função, uma vez que existem inúmeras funções que não constituem uma 

sequência. A impossibilidade de fazer essa distinção causa sérias limitações na 

compreensão do conceito. 

O estudo das curvas desempenhou um relevante papel na história do 

desenvolvimento do conceito de função. Ele proporcionou um contexto em que as 

ferramentas analíticas eram usadas para descrever as relações. De acordo com 

Sierpinska (1992), foi no contexto da Geometria Analítica que Leibniz introduziu 

as primeiras noções de Cálculo, e que Jean Bernoulli cunhou o termo “função” e 

chegou a formular a primeira definição de função. 

As curvas, portanto, ajudaram no desenvolvimento das ideias do Cálculo 

no século XVII. A equação de uma curva descreve a relação entre as 

coordenadas de um ponto arbitrário de uma curva, o tipo de relação, em alguns 

domínios variáveis, isso é uma relação funcional. Segundo Sierpinska (1992), as 

curvas foram os primeiros objetos geométricos usados para descrever os 

fenômenos de movimentos de pontos. As equações foram apenas decorrências 

dessas curvas, ou sua natureza, como diria Newton. Fermat descrevia as curvas 

por proporções entre alguns segmentos auxiliares (diâmetro, eixos etc.). 
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O sistema de segmentos auxiliares escolhido para cada curva ou classe de 

curvas, dá a entender que as coordenadas não são números determinados por 

um sistema de eixos previamente escolhidos. Isso, para a autora citada, acarreta 

outro obstáculo epistemológico e mais uma ação para a compreensão da noção 

de função. 

OE (f) – 14: (Concepção de coordenadas) As coordenadas de um ponto 

são segmentos (não números). 

C(f) – 14: Discriminação entre coordenadas de um ponto de uma curva e 

segmentos que satisfaça alguma lei que descreve a curva. 

Os gráficos foram muito usados por volta do século XI na Astronomia para 

ilustrar as mudanças de latitude (eixo vertical) da posição dos planetas 

relacionando com a longitude (eixo horizontal). Contudo, de acordo com 

Sierpinska (1992), as noções de gráfico e curva se desenvolveram 

separadamente por muito tempo. Matemáticos usavam curvas como modelos 

geométricos úteis que descreviam relações, contudo esses modelos não eram 

representações muito fieis. Disso resulta o seguinte obstáculo: 

OE (f) – 15: (Concepção de gráfico de função) O gráfico de uma função é 

um modelo geométrico de uma relação funcional. Ele não 

precisa ser fiel, pode conter pontos ( , )x y  tais que a função 

não se define em x. 

Além da representação gráfica, a algébrica desempenha um papel 

fundamental na compreensão da noção de função, tanto a representação gráfica 

como a algébrica determinam o tipo da função, por exemplo, o indivíduo, ao 

visualizar o traço de uma parábola, de imediato já relaciona a representação a 

uma função quadrática, ou, ao ver a equação y sen x= , automaticamente associa 

a representação à função seno. É muito comum no âmbito da sala de aula os 

professores dizerem: “vamos considerar a função 2 3y x= + ”. Essa forte influência 

que as representações, principalmente a gráfica e a algébrica, exercem sobre a 

noção de função, conforme Sierpinska (1992), desencadeia mais uma ação para 

a compreensão da noção de função. 
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C(f) – 15: Discriminação entre os diferentes meios de representações de 

funções e as próprias funções. 

Isso remete a uma discussão feita por Duval sobre a importância de não se 

confundir o objeto de conhecimento com a sua representação. A não distinção 

entre a representação e o objeto causa limitações na compreensão do conceito. 

A noção de função é aplicada em diferentes contextos, sendo empregados 

diferentes termos para se referir à mesma coisa. É comum dizer: o valor da 

função, o termo de uma sequência, a imagem do ponto. Na Física, os seguintes 

termos são empregados: à temperatura de 273 K o volume de um mol de gás é 

221. Portanto, podemos perceber que a função assume diferentes concepções 

dependendo do contexto, mas é preciso em algum momento que se consiga, a 

partir dessas diferentes concepções, uma ideia geral de função que unifique os 

diferentes domínios da Matemática, como também de outras ciências. Disso 

decorre a seguinte ação para a compreensão da noção de função: 

C(f) – 16: Síntese das diferentes maneiras de conceber funções, representando 

funções e falando sobre funções. 

A noção de função também é relacionada à ideia de causa. De acordo com 

Sierpinska (1992), Aristóteles explicitava a ideia de que toda transformação tinha 

uma causa e que todas elas são transformações no tempo. Essa ideia foi 

transportada para a noção de função. Contudo, esse pensamento aristotélico no 

contexto funcional foi complementado com a condição de que cada elemento x de 

um conjunto apresenta apenas um único elemento y correspondente em um outro 

conjunto, ou seja, um elemento só pode causar uma única transformação. Essa 

visão aristotélica desencadeia um obstáculo e uma ação para a compreensão da 

noção de função. 

OE(f) – 16: (Uma concepção de variável) As transformações de uma variável 

são transformações no tempo. 

C(f) – 17: Generalização da noção de variável. 

Essa relação existente entre a noção de função e a causalidade, segundo a 

autora, gera outras duas ações para a compreensão da noção de função. 
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C(f) – 18: Síntese do papel da noção de função e a causa na história da 

ciência: consciência de que o fato de buscar relações funcionais 

e causais são expressões de esforços humanos para tentar 

compreender e explicar as mudanças no mundo. 

C(f) – 19: Discriminação entre as relações funcionais e as relações causais.  

Essas duas ações são muito importantes para a compreensão da noção de 

função, no sentido de que nem toda relação de causa pode ser descrita por uma 

relação funcional, apesar disso ocorrer muitas vezes, mas nem sempre é 

possível. Por exemplo, o vento pode causar queda na temperatura, porém a 

diminuição da temperatura não está diretamente ligada a intensidade do vento. 

Ao final de seu trabalho, Sierpinska (1992) apresenta uma conclusão 

didática, evidenciando algumas sugestões pedagógicas que a análise 

epistemológica possibilitou: 

1) Sobre a motivação: Os estudantes se interessam em explicar as 

transformações, descobrir as regularidades das transformações, 

perceber as transformações e as relações entre elas como um 

problema digno de explicação científica. Isso possibilita que as funções 

sejam usadas para explicar fenômenos da vida social e econômica, por 

exemplo. Elas servirão para modelar as relações observadas. 

2) Sobre a introdução de contextos: As funções são formas analíticas que 

constituem ferramentas para modelar situações da vida e das ciências. 

O processo de modelagem que dará origem a um modelo não pode ser 

visto como um simples exercício com um único resultado. O modelo 

deve ser objeto de discussão na classe. 

3) Sobre o desenvolvimento do contexto: Interpolação de métodos usados 

na construção de tabelas numéricas provêm de contextos matemáticos 

em que os mais elevados níveis de noção de função tornam-se 

relevantes. 

4) Sobre o desenvolvimento de um nível mais elaborado da compreensão 

da noção de função: No estudo das funções é importante fazer o 

estudante perceber e valorizar os assuntos de transformações: os 
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estudantes não devem ser capazes apenas de dizer como ocorreu a 

transformação, mas também qual é a transformação. 

5) Sobre pré-requisitos: Certo conhecimento de Álgebra é necessário para 

a compreensão de função. A introdução da definição geral de função 

não faz sentido antes de certa cultura matemática ser desenvolvida nos 

estudantes, em particular antes de eles terem a consciência do papel 

da definição na Matemática. 

6) Sobre as representações: É importante viabilizar aos estudantes 

diversas formas de conceber função, falar sobre funções e representá-

las, pois permite ao estudante desenvolver habilidades que lhes darão 

maior flexibilidade no uso desses modos de expressão e representação. 

7) Sobre as definições: A introdução do conceito de função definida 

teoricamente como um tipo particular de relação é pouco justificado, 

tanto do ponto de vista didático como do epistemológico. Definições 

informais semelhantes à de Dirichlet são suficientes para o Ensino 

Médio. No Ensino Superior, em que a noção de relação é estudada com 

maior riqueza de detalhes, a definição de Peano pode ser discutida e os 

estudantes poderão fazer a distinção entre os diferentes papéis e 

significados do conceito de relação e função na Matemática. 

8) Sobre a discriminação entre a noção de função e outras noções gerais: 

discussões na classe a respeito de diferenças e similaridades entre as 

relações causais e funcionais podem contribuir para melhor 

compreensão de ambas as noções. 

 

Essas oito sugestões pedagógicas apresentadas são decorrentes dos 

obstáculos e das ações para a compreensão da noção de função elencados por 

Sierpinska no decorrer do texto, tanto os obstáculos como as ações são 

elementos fundamentais e indissociáveis na compreensão dessa noção, uma vez 

que as ações na maioria das vezes são decorrentes dos obstáculos. 

Dando sequência a essa revisão, apresentamos elementos coletados na 

pesquisa Função: a alma do ensino da Matemática, de autoria de Ciro Braga. 
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O trabalho de Braga (2006) é fruto de sua pesquisa de mestrado (BRAGA, 

2003), que foi transformada em um livro, cujo conteúdo relatamos aqui. 

Braga procura evidenciar o processo de disciplinarização de função no 

ensino secundário brasileiro, o qual, de acordo com o autor, está diretamente 

ligado à criação em 1929 de uma nova disciplina escolar a Matemática, que era 

resultado da unificação de outras três: a Aritmética, a Geometria e a Álgebra. 

Essa fusão foi feita seguindo referenciais internacionais cujo foco eram as ideias 

do matemático alemão Felix Klein, que propunha, além da introdução do Cálculo 

Infinitesimal, uma renovação no ensino secundário no que se referia ao ensino da 

Matemática. 

No Brasil, a transformação estrutural da Matemática escolar foi 

referendada, em 1931, pela reforma educacional de Francisco Campos, que teve 

como principal articulador Euclides Roxo, professor de Matemática e diretor do 

Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro, também autor de alguns livros didáticos 

que davam à função um destaque especial. 

Em relação a essas obras de Euclides Roxo, Braga (2006) realiza uma 

análise em três delas: 

� Curso de matemática elementar, volume I 

� Curso de matemática elementar, volume II 

� Curso de matemática, 3.ª série, II Geometria 

 

O livro Curso de matemática elementar, volume I, publicado em 1929, 

escrito por Euclides Roxo, tinha o intuito principal de atender à demanda 

provocada pela mudança do programa do 1.º ano do ensino secundário, que 

ocorreu com a criação da disciplina de Matemática. Com essa obra, o autor tinha 

por objetivo explicitar como as ideias que norteavam o movimento de 

modernização deveriam estar presentes em sala de aula, bem como disponibilizar 

um manual paradigmático para os professores e outros autores de livros 

didáticos. 

Nessa obra, Roxo utiliza a ideia de função no capítulo IX, intitulado 

Equações Lineares. Nesse capítulo, a fórmula do perímetro da circunferência é 



REVISÃO DA LITERATURA 
 

 81 

introduzida de maneira intuitiva e experimental. De acordo com o relato de Braga, 

após comentar que essa fórmula exprime uma relação de dependência funcional, 

é pedido para que o aluno tabule o perímetro para diversas medidas dos raios. 

Em seguida, solicita que, a partir da tabela preenchida, esboce um gráfico, e a 

partir do gráfico estime perímetros para valores de raios que não constam na 

tabela, estabelecendo assim de maneira subjacente a ideia de continuidade. 

O livro Curso de matemática elementar, volume II, de autoria Cecil Thiré, 

Euclides Roxo e Júlio César de Mello e Souza (Malba Tahan), também publicado 

em 1929, tinha o objetivo de atender ao programa do 2.º ano do colégio Dom 

Pedro II. 

Nessa obra, de acordo com Braga (2006), o capítulo específico de funções 

inicia explorando o conceito de variável dependente e independente em diversos 

contextos e em diferentes representações – algébrica, tabular e gráfica –, e 

conclui o capítulo apresentando a “função proporcional”, justificando o seu gráfico 

e relacionando a proporcionalidade com a tangente trigonométrica, e estabelece a 

relação entre a declividade da reta e a constante de proporcionalidade. 

O título Curso de matemática, 3.ª série, II Geometria, publicado em 1931, 

segundo Braga, sinaliza que a obra deveria ser complementada pela 3.ª série, I – 

Aritmética e Álgebra, para juntos comporem o volume III da coleção Curso de 

matemática elementar. 

De acordo com Braga, é possível que a opção em editar parcialmente o 

que seria o volume III da coleção seja em razão do curto espaço de tempo que o 

autor teve para disponibilizar a obra. Cabe ressaltar que o referido livro foi escrito 

para atender ao programa elaborado pelo próprio Euclides Roxo, para a reforma 

de Francisco Campos, sendo que o item I desse programa referia-se à Aritmética 

e à Álgebra e o item II, à Geometria. 

Esse volume marca a interrupção da coleção Curso de matemática 

elementar, que ocorreu, entre outros fatores, em virtude de uma melhor aceitação 

de outras coleções de cunho mais conservador quanto aos aspectos 

metodológicos e que também atendiam às exigências dos novos programas. 

Entre essas coleções, Braga destaca as que foram redigidas pelos Professores 
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Cecil Thiré e Júlio César de Mello e Souza que, a partir do 3.º volume, apresentou 

Euclides Roxo como um dos autores. 

O fracasso editorial da coleção didática escrita individualmente por 

Euclides Roxo, segundo Braga (2006), ocorreu por dois motivos: pelo fato de os 

dois primeiros volumes terem tido somente duas edições, e o terceiro, que nunca 

foi complementado, e ainda o sucesso inquestionável das obras de autoria de 

Cecil Thiré e Mello e Souza. 

Após a análise dos livros de autoria de Euclides Roxo, o autor examina os 

livros didáticos mais representativos da época de vigência da reforma de 

Francisco Campos. Sintetizando os resultados encontrados por Braga, as obras 

selecionadas, de maneira geral, ofereciam poucas oportunidades para introduzir o 

pensamento funcional, trazendo alguns assuntos, nos quais poderiam 

desenvolver tal pensamento, porém de maneira desarticulada, dificultando a 

construção das noções de função, articulando-as com as três áreas que 

compunham a disciplina de Matemática (Álgebra, Aritmética e Geometria). 

Braga conclui seu trabalho salientando que o fracasso da implementação 

do pensamento funcional e da concepção de função como ideia central do ensino 

está muito mais ligada às características desses princípios do que uma atuação 

inadequada de Euclides Roxo. Além disso, não se pode deixar de se considerar 

que o objetivo principal, embora não explícito, do movimento internacional era a 

introdução do Cálculo no ensino secundário, e o pensamento funcional e a função 

como ideia central do ensino eram panos de fundo nesse processo. Aliás, o 

Cálculo foi implementado no ensino da Matemática no Brasil no período das 

reformas de Francisco Campos e Gustavo Capanema – de certa forma atestando 

o acerto das ideias defendidas por Klein. 

Quanto a Euclides Roxo, não se deve deixar de destacar a sua atuação 

decisiva e pioneira no que tange à introdução de função nos programas oficiais de 

matemática do ensino secundário nas décadas imediatas à implementação da 

reforma de Francisco Campos.  
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2.2 Pesquisas sobre concepções de função por parte de 

estudantes 

 

Para selecionar os estudos presentes nessa categoria, adotamos como 

critério o fato discutir as concepções de função explicitada por estudantes e, 

ainda, apresentar características de cunho teórico. 

Nesta categoria agrupamos as seguintes pesquisas: 

� SFARD, Anna (1992). Operational origins of mathematical objects and 

the quandary of reification: the case of function. 

� DUBINSKY, Ed; HAREL, Guershon (1992). The nature of the process 

conception of function. 

� ARTIGUE, Michèle (1992). Functions from and algebraic and graphic 

point of view: cognitive difficulties and teaching practices. 

� SCHWINGENDORF, Keith; HAWKS, Julie; BEINEKE, Jennifer (1992). 

Horizontal and vertical growth of the students’ conception of function. 

 

Sfard (1992), em seu trabalho, relata a dificuldade que os estudantes do 

Ensino Médio e Superior encontram ao tratar das noções de função. Ela evidencia 

que os matemáticos, de maneira geral, olham para os objetos matemáticos como 

algo real e inquestionável como a caneta que utilizam para escrever seus artigos.  

A autora salienta que é dessa maneira que as noções de um objeto 

matemático são apresentadas aos alunos. Contudo, logo após essa introdução, 

espera-se que os estudantes manipulem esse novo objeto com a naturalidade de 

alguém que olha para ele como algo real que faça parte de sua vida. No entanto, 

muitos estudantes não são capazes de desenvolver essa habilidade, e não 

conseguem olhar e manipular os objetos matemáticos com tanta naturalidade.  

Ela ainda ressalta que o longo e doloroso processo de nascimento de um 

objeto matemático pode ser a chave para o entendimento das dificuldades 

apresentadas por muitos alunos. Portanto, a gênese de um objeto matemático é o 

tema central de seu trabalho e o conceito de função serviu como principal 

ilustração e motivação para a fundamentação teórica. 
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Partindo dessa perspectiva, a autora organiza seu trabalho em três partes, 

a primeira trata sobre a dualidade ontológica das concepções matemáticas, 

seguindo várias hipóteses sobre a formação das noções de número, conjunto e 

função. Isso é usado na segunda parte do trabalho em que a autora analisa, 

categoriza e explicita as dificuldades apresentadas por estudantes que aprendem 

de maneira tradicional. E na terceira parte a autora relata um estudo empírico no 

qual algumas conjecturas foram testadas em relação à possibilidade de 

superação das dificuldades e estímulo à construção de conhecimentos referentes 

aos objetos matemáticos. 

Sfard (1992) inicia a discussão sobre a gênese de um objeto matemático, 

relatando a dualidade da natureza das concepções matemáticas. Para tanto, a 

autora dá início a tal discussão enfatizando que atualmente um novo conceito é 

introduzido a partir de outro já conhecido, por exemplo, para introdução da noção 

de número complexo é muito comum definir esse objeto matemático como um par 

ordenado (x, y) de números reais. Nessa direção Sfard salienta: 

A mensagem tácita ontológica desta abordagem é que as 
entidades matemáticas são muito semelhantes com as coisas 
reais: elas são permanentes, sua existência não depende do 
julgamento humano, elas podem ser manipuladas de acordo com 
determinadas regras, e podem ser combinadas em estruturas 
complexas como as peças do Lego (1992, p. 60). 

 

Nessa direção, podemos evidenciar que esse tipo de abordagem não 

possibilita um posicionamento crítico por parte do aprendiz, uma vez que o ponto 

de partida normalmente é um conceito já conhecido e é tido como algo pronto e 

acabado, e o objetivo dessa abordagem é a combinação de estruturas visando 

um produto final. Podemos comparar isso com o processo de construção de uma 

casa, em que muitos tijolos são colocados uns sobre os outros visando o produto 

final que é a casa, sem muito se preocupar com o processo de edificação. No 

caso desse tipo de abordagem, os tijolos são os conceitos, as estruturas e as 

noções já conhecidas vão sendo encaixadas com a finalidade de se obter um 

novo conceito, sem dar muita importância para o processo de construção. 

Segundo a autora, essa abordagem, que visa tratar os objetos como 

entidades, não é a única possibilidade. Embora esse tipo de concepção, que em 
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seu artigo Sfard chama de “estrutural”, parece prevalecer em matemáticos 

modernos, não são aceitas definições que revelam abordagens bastante 

diferentes, na abordagem operacional, uma noção é concebida como um 

processo computacional, e não como uma construção estática. Essa dualidade 

também é encontrada no tratamento de função, que em alguns casos descreve 

processos computacionais e em outros, relações estáticas. 

Vale a pena ressaltar que, ao se referir sobre concepção operacional e 

estrutural, a autora está se reportando às crenças implícitas dos alunos sobre a 

natureza das construções matemáticas, e não sobre suas habilidades e 

competências. Esses dois pontos de vista impõem uma delicada distinção entre 

os termos objeto e entidade, usados por muitos autores como sinônimos. Assim, 

para Sfard, entidades referem às formas de manipulação das informações 

procurando mostrar a integração das coisas, enquanto o objeto transmite uma 

mensagem ontológica, ficando restrito ao seu escopo. A autora ainda salienta que 

um objeto abstrato não é apenas uma entidade conceitual, é muito mais que isso; 

é uma metáfora que faz uma construção matemática na imagem de algo material. 

Ela ainda enfatiza que os termos processo e objeto são entendidos como 

facetas diferentes, como coisas distintas. Em outros universos, por exemplo, na 

Física, os modos operacional e estrutural de pensamento, embora incompatíveis, 

são complementares. Por exemplo, um fenômeno físico não pode ser explicado, a 

menos que as entidades subatômicas sejam tratadas tanto quanto as ondas. Já 

na Matemática um problema é resolvido usando de maneira alternada a 

abordagem operacional e estrutural para os conceitos abstratos. 

Segundo Sfard, a dualidade ontológica das noções matemáticas está 

implícita na linguagem usada pelos matemáticos e na maneira como lidam com os 

conceitos, e as representações simbólicas e gráficas são evidências disso. 

Embora tal propriedade estruturalista resida em olhar os próprios símbolos como 

um espectador, algumas noções parecem ser mais suscetíveis à interpretação 

estrutural que outros. No caso de função, o estudante provavelmente está mais 

propenso a concebê-la como um objeto enquanto olha para seu gráfico do que 

quando calcula seus valores. No processo do pensamento, imagens mentais 

podem desempenhar papel semelhante às das imagens reais. 
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Ao discutir as origens operacionais dos objetos matemáticos, em específico 

o caso de função, a autora inicia tal discussão com o seguinte questionamento: de 

onde vêm essas entidades abstratas do sentido histórico e psicológico? Segundo 

Sfard, quem olha para um texto matemático padrão é tentado a responder que os 

objetos matemáticos nada mais são do que produtos de definições formais. 

Contudo, tal resposta não é tão simples, mesmo que os matemáticos tenham o 

“poder divino” de fazer existirem os objetos abstratos, como um simples passe de 

mágica, o ato de criação não é tão simples assim. Afinal, a construção do 

conhecimento é uma coisa e apresentar resultados é outra. Reconstruir o 

processo de criação não é tarefa fácil, ainda mais quando os matemáticos 

compartilham a convicção de Gauss de que, quando se constrói um belo prédio, 

os andaimes não devem ficar visíveis. 

Sfard (1991) afirma que os objetos abstratos emergem de certos processos 

computacionais e isso também é válido para o conceito de função, se nos 

preocupamos com seu desenvolvimento histórico ou sua aquisição pelos 

estudantes. Ela ainda salienta que muitas noções matemáticas foram concebidas 

operacionalmente muito antes de serem formuladas as suas definições estruturais 

e representações. 

Ao analisar o longo e por vezes doloroso desenvolvimento da noção de 

número, nos deparamos com um recorrente padrão: uma vez ou outra, aceitam-

se os processos já realizados, os números são convertidos em conjuntos 

compactos, ou reificados, para se tornarem um novo objeto matemático para que 

novos processos sejam aplicados. É assim, por exemplo, que surgiram os 

números racionais, por meio de operações de medições que foram codificadas 

como pares de inteiros. Assim também, ao longo da história o conceito de função 

serviu como uma ilustração sobre a precedência das concepções operacionais 

sobre as estruturais. De acordo com a autora, o processo de reificação de função 

pode ser visto como uma luta ao longo de três séculos. As noções centrais da 

Matemática de hoje surgiram ao longo do século XVII, como uma tentativa de 

matematizar fenômenos físicos. Para Sfard, o conceito de função: 

Inicialmente estava fortemente ligado a processos 
computacionais. Foi concebido intuitivamente como uma forma de 
encontrar uma mudança de uma grandeza com auxílio de outra, 
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estavam claramente inspirados pela recente “invenção” da álgebra 
simbólica (SFARD, 1992, p. 62). 

 

Seguindo a trajetória histórica da evolução desse conceito, é possível 

evidenciar nas palavras da mencionada autora as noções de constantes e 

variáveis de Jean Bernoulli (1718) e de expressões analíticas de Euler (1747), 

que foram encaradas como definições de função usando entidades algébricas. De 

acordo com Hadamard (1949) apud Sfard (1992), a identificação de funções como 

curvas bidimensionais era outra forma de conceber o processo computacional 

com uma fisionomia de algo real. 

O conceito evasivo de função para Sfard desafiava, no entanto, as 

tentativas ingênuas de reificação. Por um longo tempo, nem as expressões 

algébricas nem a solidificação das representações gráficas pareciam ser métodos 

eficientes para converter o processo em objeto. As definições algébricas de 

Bernoulli e Euler deram início ao conceito de variável. Inicialmente, tanto variáveis 

como constantes provavelmente foram concebidas como sinais no papel; 

identificados como símbolos, as variáveis pareciam ser objetos reais, em que o 

processo (função) poderia ser realizado. Segundo Sfard, a ingênua concepção de 

variável causou algumas críticas. Sérios pensadores devem ter sentido que não 

soava bem matematicamente falar de letras como se fossem coisas reais, e que 

haveria alguma entidade abstrata escondida atrás do símbolo. Para eles, a 

natureza da entidade não era evidente. Não demorou muito até que Euler 

percebeu que, por conta de certa imprecisão das noções subjacentes, sua 

expressão analítica não poderia ser trabalhada. Em 1755 ele substituiu sua 

original definição por outra, com o intuito de acabar com a necessidade de 

variáveis. A referida autora destaca que, de acordo com a nova descrição, “a 

quantidade poderia ser chamada uma função apenas se isto dependesse de outra 

de tal maneira que, se esta última fosse alterada, a anterior se transformaria”. 

Vale ressaltar que essa nova abordagem de Euler é explicitamente operacional.  

Com o passar do tempo, muitas interpretações foram sugeridas para o 

conceito de variável. Em diferentes ocasiões, este recebeu diferentes nomes na 

tentativa de explicá-lo, tais como: número desconhecido, número variável, número 

indefinido etc. Entretanto, nenhuma dessas descrições atingiu altos níveis 
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matemáticos de precisão, sendo inquestionável. Nenhum deles conseguiu 

capturar o subjacente processo de transformar e converter isso em um legítimo 

objeto. Segundo Sfard, na ausência de uma concepção estrutural, não era 

razoável uma ligação entre a nova ideia e os existentes sistemas de noções 

matemáticas. Nas primeiras décadas do século XX, a discussão sobre a exata 

natureza tanto de variável como de função estava engrenando. 

Na tentativa de compreender o que vinha sendo discutido a respeito do 

assunto na época, Sfard recorre às palavras de Frège (1904), quando este 

deslegitima o uso do termo número indefinido e conclui: 

“A palavra ‘variável’ não tem justificativa em Análise Pura.” A 
primeira razão para eventual ejeção da noção foi o fato de que, ao 
mencionarmos uma variável, às vezes referimos a algo que varia 
no tempo, isso não parece ser Análise Pura. E seja o que for que 
envolve tempo, é alheio à aritmética e não pode ser considerado 
um bom “objeto de Análise” (FREGE, 1904 apud SFARD, 1992, p. 
63). 

 

Sendo assim, a autora destaca que uma concepção matemática inerente 

ao tempo não pode ser reificada. Os dizeres de Frège trazem à tona uma questão 

importante, a saber, que a reificação de um conceito era uma condição 

necessária para a sua aceitação. Vale a pena ressaltar que os esforços para 

materializar funções por meio de representações gráficas não foram de grande 

ajuda. As sucessivas tentativas de definir o desconcertante conceito foram 

apresentadas por Kleiner (1989) na sua detalhada história como um cabo de 

guerra entre dois elementos, duas imagens mentais: o gráfico (expressado em 

forma de curva) e o algébrico (expressado como uma fórmula... a chamada 

expressão analítica). Na verdade, cada vez que uma definição algébrica foi 

modificada para atender a intuição gráfica, um exemplo foi encontrado mostrando 

que havia uma lacuna entre os dois; e vice-versa. 

Segundo Sfard, as ingênuas maneiras de reificação, tanto a algébrica 

quanto a gráfica, foram rejeitadas, o mundo da matemática já contava com uma 

indispensável noção de função baseada na não reificação, puramente 

operacional, a noção de mudança de grandezas ou quantidades. Essa importante 

ideia foi seriamente ameaçada. A única solução seria eliminar a noção de variável 
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nas definições para evitar alguma menção de qualquer representação gráfica ou 

algébrica. Essa nova maneira de conceber e definir função teve início com a ideia 

de correspondência arbitrária de Dirichlet, uma correspondência não 

necessariamente baseada na dependência algorítmica entre x e y, e desembocou 

nos conjuntos de pares ordenados do Bourbaki. 

Assim, completava-se um ciclo histórico, e o que era inicialmente tido como 

um processo computacional passou a ser classificado como objeto matemático, e 

um novo ciclo se iniciou em que os processos realizados com funções tomavam o 

caminho para a sua reificação. 

Em suma, os exemplos e relatos históricos trazidos pela autora ampliam a 

visão da Matemática como uma hierarquia, na qual as noções matemáticas estão 

em um nível e são transformadas em pano de fundo de um objeto abstrato que se 

encontra em um nível mais alto, ou seja, as noções iniciais passam a ser blocos 

da construção de um construto matemático mais avançado. Segundo a autora, as 

ideias de Piaget (1972), em que as entidades matemáticas se movem de um nível 

para outro, em uma operação em que as entidades se transformam em objetos 

teóricos, esse processo é repetido até alcançar estruturas que vão sendo 

alternadamente organizadas ou compõem estruturas mais consistentes. 

Esse modelo de análise teórica proposto por Sfard, para explicar o 

desenvolvimento histórico do conceito de função, apresenta três estágios que 

podem ser identificados nas sucessivas transformações de concepção 

operacional para concepção estrutural: o primeiro consiste em um processo 

realizado com objetos já familiarizados, então a ideia de transformar esse 

processo em uma forma mais compacta, autônoma, deve emergir, e, finalmente, 

uma capacidade de ver essa nova entidade como um objeto permanente por 

direito próprio deve ser adquirida. Esses elementos que compõem o 

desenvolvimento do conceito são chamados de interiorização, condensação e 

reificação. 

O estágio da interiorização é o momento em que o estudante se familiariza 

com os processos que irão eventualmente originar o novo conceito, por exemplo, 

as manipulações algébricas que se transformam em funções. Conforme Sfard, 

esses processos são operações efetuadas em objetos matemáticos de níveis 
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mais baixos, que possibilitam o estudante gradualmente desenvolver habilidades 

no desempenho desse processo. 

 

A condensação e a reificação podem ser confundidas como coisas 

similares, mas existe uma diferença entre esses dois termos. Condensação é uma 

forma de abordagem mais técnica, que se expressa na capacidade de lidar com 

um dado processo em termos de entrada e saída, sem necessariamente se 

preocupar com esse conjunto de passos. A reificação é o próximo passo: em sua 

mente o aprendiz converte o já condensado processo para uma entidade quase 

objeto. Em outras palavras, ocorre um avanço na maneira de olhar as coisas – um 

antológico deslocamento comparado com a transição de um paradigma científico 

para outro. Contudo, o fato de um processo ser interiorizado e condensado para 

uma entidade autossustentável não significa que uma pessoa adquiriu a 

capacidade de pensar de maneira estrutural, ou seja, sem a reificação, a 

abordagem permanece puramente operacional. 

Na tentativa de analisar os aspectos psicológicos da transição da 

concepção operacional para a estrutural, tendo como foco os obstáculos que 

devem ser superados pelos estudantes no caminho da compreensão de um 

objeto matemático como o conceito de função, a autora lança mão dos seguintes 

questionamentos: A concepção estrutural realmente é necessária? Uma vez que 

é possível, embora não seja natural, apresentar e manipular toda noção 

matemática, teorema e prova em termos operacionais. O que ganhamos quando 

somos capazes de tratar uma função não somente como um processo 

computacional, mas também como um quase objeto, uma entidade? 

Usando as palavras de Lakoff e Johnson (1980), Sfard ressalta que os 

objetos matemáticos são os mais típicos exemplos de metáforas que permeiam 

nosso sistema conceitual. Muitos conceitos, que são importantes para nós, são 

abstratos ou não são claramente delimitados em nossa experiência. Sendo assim, 

para que possamos compreendê-los, recorremos a outros conceitos (relações 

espaciais, objetos, etc.). Isso implica que os objetos são ferramentas que colocam 

ordem e sentido no conhecimento matemático. 
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Isso nos leva a inferir que as concepções operacional e estrutural são 

complementares, o que significa que ambas as concepções são necessárias no 

processo de ensino e na resolução de problemas. De acordo com Sfard, enquanto 

resolve um problema matemático, uma pessoa deve passar de um modo para 

outro quantas vezes julgar necessário. A abordagem operacional é indispensável 

para resposta final de questões matemáticas, mas é a abordagem estrutural que 

transforma a longa cadeia de informações operacionalmente concebidas em 

unidades compactas, facilitando, assim, e muito, o esforço cognitivo. Em suma, a 

concepção estrutural torna o processo cognitivo mais eficiente, pois propicia ao 

indivíduo uma visão geral das coisas, proporcionando um sucesso maior ao lidar 

com problemas que não são de seu conhecimento. 

A queda do esforço cognitivo dos alunos é acompanhada de um salto na 

eficácia na resolução de problemas, e isso se traduz em um sentimento de 

competência na compreensão. Então podemos dizer que os objetos abstratos 

tornam certos processos matemáticos mais significativos. Nesse sentido, Sfard 

(1992, p. 66) destaca: “[...] mesmo que você se torne um especialista em 

composição e decomposição de funções usando métodos apenas 

computacionais, certamente se sentirá mais competente se puder olhar sobre a 

tarefa também em termos estruturais”. 

A autora ainda ressalta que o conhecimento matemático de uma pessoa 

necessita de um sólido objeto matemático para que possa se apoiar, 

proporcionando confiança em suas atitudes e atos. Sem a capacidade de 

pensamento estrutural, os estudantes muitas vezes se sentem perdidos, tendo 

que executar manipulações sobre “o nada”, porque o ponto de vista deles em 

relação ao objeto em questão não existe. Sfard ainda acrescenta que, o estudante 

que concebe o termo função a algo imaginável certamente terá consideráveis 

dificuldades, por exemplo, na solução de equações do tipo ( ) ( ) ( )f x y f x f y+ = . 

Para muitos estudantes do Ensino Médio, essa falta de habilidade de encarar as 

funções como entidades permanentes parece intransponível, e isso é comprovado 

pela experiência da autora como professora e por diversos estudos sistemáticos a 

respeito do tema. 
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As dificuldades que muitos estudantes apresentam derivam em parte do 

fato de que a compreensão do conceito de função é unilateral, ou seja, os 

estudantes atingem a compreensão do ponto de vista operacional, mas não 

chegam na compreensão estrutural. Segundo Sfard, se falamos sobre funções, 

números, espaços lineares ou conjuntos, a reificação parece inevitável e muito 

difícil de atingir. De acordo com a referida autora, essas afirmações, quando bem 

fundamentadas, podem ajudar a desvendar o intrigante enigma que mistifica 

professores e pesquisadores: o sentido de função deploravelmente fraco nos 

estudantes. Isso acontece não porque não tentamos melhorar, mas existe um 

fracasso nessa tentativa e é esse o foco da questão. 

Na procura de identificar as possíveis fontes da dificuldade de se chegar a 

reificação, Sfard comenta que primeiramente temos que considerar que isso é um 

problema de concessão semântica que acontece para que seja possível a 

reificação. Normalmente um novo objeto abstrato vem com a generalização de 

uma ideia já desenvolvida, que pode ser interpretada em termos de um processo 

bem conhecido, ampliando as noções já existentes. Por exemplo, foi assim que 

aconteceu com as definições dadas por Euler, Dirichlet e Bourbaki; as ideias 

expostas em cada uma das definições foram alargando o escopo da noção de 

função. Contudo, durante esse processo de transição algumas propriedades da 

versão antiga do conceito se perderam, e isso acaba sendo algo inevitável e, 

segundo Sfard, acaba refletindo também no processo de ensino. 

A segunda dificuldade da reificação, de acordo com Sfard, ainda mais 

evidente que a primeira (um ciclo vicioso), é uma aparente discrepância entre o 

que parece ser necessário para o nascimento de um novo objeto abstrato. Por um 

lado, parece que a reificação deve preceder qualquer menção de um nível 

superior de manipulação do conceito em questão. De fato, desde que um objeto 

de nível inferior não seja suficiente, o processo de nível superior não pode ser 

realizado por falta de elementos que possibilitem isso. Por outro lado, diante da 

necessidade do surgimento de coisas que permitam o avanço e que levam a 

considerar o processo de nível de inferior como objetos que não permitem 

avançar, o estudante pode não ter motivação para considerar a existência de 

novas coisas “intangíveis”, principalmente se esse objeto for “contraintuitivo” como 

um número que não responde a questão “quanto custa” ou uma função que não 
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se comporta como qualquer lei bem definida. Tais questões surgem quando 

alguns processos superiores são realizados no conceito em questão. Resumindo, 

um nível superior de interiorização é uma pré-condição para um baixo nível de 

reificação, e vice-versa. Como o famoso problema de quem veio primeiro, o ovo 

ou a galinha, que não pode ser respondido. Essa é, portanto, uma crucial junção 

para o desenvolvimento do pensamento matemático, podendo levar o estudante a 

envolver-se em um potencial e perigoso ciclo vicioso. Para sair desse 

emaranhado, o estudante necessita de muita energia e determinação. 

Na tentativa de evidenciar as implicações na aprendizagem quando a 

noção de função é ensinada de maneira estruturalista, Sfard ressalta algumas 

maneiras em que esse conceito é normalmente introduzido. Dentre elas, a autora 

destaca: “função é um conjunto de pares ordenados tais que...” Uma função é 

uma correspondência entre dois conjuntos de elementos que...” Diante disso, ela 

evidencia que a abordagem estrutural pode trazer sérios problemas para a sala 

de aula. Ainda salienta que, ao olhar para as fontes das dificuldades expressadas 

pelos estudantes, fazemos conjecturas de que em alguns casos a chave para o 

problema está na incapacidade deles de criarem para si esses objetos abstratos 

de que o professor fala com inabalável confiança. Para um jovem estudante, não 

apenas função, mas algumas noções básicas, como conjuntos e elementos, são 

ainda mais difusas de ser usadas e operadas. De fato, a afirmação sobre a 

precedência da concepção operacional sobre a estrutural implica que certos tipos 

de ações instrucionais, naturais e legitimadas pelos olhos do professor devem ser 

evitados. Diante disso, a autora elenca dois princípios didáticos. 

Princípio I:  Novos conceitos não deveriam ser introduzidos por meio de 

termos estruturais. Seria de pouca valia apresentar ao estudante objetos 

abstratos sem dar a ele tempo e meios para se preparar por meio de bases 

operacionais. 

Princípio II:  A concepção estrutural não deve ser exigida se o estudante 

não precisa dela. Um exemplo disso no caso de função é quando um problema é 

resolvido manipulando vários mappings simultaneamente, constituindo um todo 

que, integrado, pode ser composto apenas por uma concepção operacional. 
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A prática de ensino baseada nos dois princípios mencionados, de acordo 

com Sfard, é chamada de métodos operacionais. Segundo ela, a maioria dos 

processos usados para ensinar funções acaba inferindo um dos dois princípios; 

por exemplo, quando a abordagem tem uma carga muito grande de noções 

teóricas acaba inferindo o princípio I, e a necessidade de ensinar a definição 

moderna de função nas escolas acaba muitas vezes infringindo o princípio II. 

Após uma discussão de cunho mais teórico a respeito das origens das 

noções matemáticas, Sfard apresenta os resultados de uma pesquisa realizada 

com estudantes com idade entre 22 e 25 anos, que já haviam quase completado 

o curso regular de Matemática elementar. Diante dos seus achados, a autora 

destaca em uma primeira observação que a maioria dos sujeitos investigados 

associa função com processos computacionais, parecendo prevalecer a 

concepção operacional sobre a estrutural. 

Além desse importante achado, Sfard ainda ressalta que, quando em seu 

questionário foi realizada uma pergunta que exigia uma concepção mais estrutural 

dos estudantes, eles davam respostas que a autora classificou como out-of-focus 

(OOF), resposta fora de foco. Um exemplo disso foram as respostas dadas para a 

seguinte questão: Qual das sentenças descreve uma função? 

a) 
2 5,

1 3 ,

y x se x é o mesmo número y

y x se x é um número ímpar

= +
 = −

 

b) se 0x = , então 3y = . 

Se 0x > , então para encontrar o valor correspondente de y, adicionamos 2 

no valor de y. 

c) Para cada valor de x, escolhemos o valor correspondente de y de 

maneira arbitrária. 

Dentre as diversas respostas dadas pelos estudantes, a autora comenta 

que apareceram respostas do tipo: O domínio de uma função não pode ter duas 

extensões; uma família de funções tem que ser apresentada por uma fórmula com 

parâmetros, por uma equação funcional ou por uma simples equação diferencial. 

Respostas desse tipo a autora categorizou como um caso de OOF.  
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A autora ainda ressalta que os estudantes investigados não reconheciam a 

representação algébrica ( ), 2 1f x y x= + , como a representação de uma função de 

duas variáveis, pelo fato de y não contribuir para a variação de f, prevalecendo 

mais uma vez a concepção operacional sobre a estrutural. 

Sfard ainda salienta que essa predominância da concepção operacional 

sobre a estrutural acontece mesmo para os estudantes que tiveram contato com 

esse objeto matemático por meio de abordagens predominantemente estruturais. 

Isso, segundo a autora, acontece porque os estudantes veem função como um 

processo, e não como um objeto permanente. 

Uma segunda observação feita pela autora é que uma grande parte dos 

sujeitos investigados em seu estudo descreve função como uma fórmula 

computacional, o que, aliado ao que foi evidenciado em estudos de outros 

autores, a levou inferir que a maioria dos estudantes associa função com uma 

expressão algébrica. Segundo Sfard, essa tendência pode indicar uma concepção 

inferior, que ela classificou como pseudoestrutural. 

Contudo, pode-se questionar se não é errado associar função a uma 

expressão algébrica, pois isso também aconteceu, por exemplo, com Euler 

durante o percurso histórico do desenvolvimento do conceito de função. No 

entanto, existe uma grande diferença entre o conceito pseudoestrutural e o que 

aconteceu historicamente. No desenvolvimento histórico do conceito de função, 

Euler associava tal objeto a duas entidades independentes: a expressão analítica 

era uma e as curvas a outra, sempre relacionando as duas entidades quando 

possível. Já os estudantes de hoje têm uma forte tendência de associar função a 

uma expressão algébrica, mas isso não acontece com a mesma intensidade com 

os gráficos e, muitas vezes, não veem relação entre essas duas entidades. 

Sfard acredita que isso pode ser a explicação das seguintes descobertas 

por ela elencadas: 

1) Os estudantes de hoje não aceitam a ideia de que uma função pode ser 

definida por mais de uma sentença. A reificação de uma função 

representada por mais de uma fórmula parece ser natural apenas para 



REVISÃO DA LITERATURA 
 

 96 

o estudante que não faz a distinção entre um símbolo abstrato e a 

entidade que está por trás dele. 

2) Alguns estudantes insistem que curvas descontínuas representam mais 

de uma função, o que, segundo Sfard, pode ser observado em outras 

pesquisas, por exemplo, Vinner (1992) e, naturalmente, acontece com 

estudantes que identificam uma função por meio de sua representação 

gráfica. 

3) Frequentemente é observada a dificuldade que os estudantes 

apresentam de estabelecer uma ponte entre as representações 

algébrica e gráfica de uma função. Para Sfard isso pode ser visto como 

uma concepção pseudoestrutural. Ela ainda acrescenta que, se o 

estudante tem consciência do processo que está por trás dos símbolos, 

a passagem da representação algébrica para a gráfica e vice-versa 

pode acontecer de maneira mais natural. 

4) Em casos extremos uma pessoa não olha além dos símbolos 

algébricos, não é capaz de perceber que algumas funções escondem 

por trás fórmulas que diferem apenas no nome das variáveis. Isso é 

encontrado em estudantes que dão soluções independentes para 

problemas em que apenas mudanças superficiais na notação são 

introduzidas. Tal comportamento é o oposto do que se espera de uma 

pessoa com uma profunda compreensão estrutural. Depois de tudo, ser 

capaz de reconhecer o mesmo conceito sob muitos disfarces diferentes 

pode ser considerado como uma importante característica do 

pensamento em termos de objeto abstrato. 

5) A falta de domínio e alcance relatada por Sfard, evidenciada em seu 

trabalho e nos de outros autores, é outra indicação de que o estudante 

tende a concentrar-se apenas nos símbolos. 

6) Se um aluno identifica uma função como uma fórmula, o conceito tira o 

seu significado não de processo numérico subjacente, mas de 

manipulação algébrica que pode ser realizada em expressões 

simbólicas. Alguns estudantes definem função como uma operação 

realizada entre variáveis e veem isso como uma operação que se 
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realiza em x para obter y. A consequência dessa interpretação é uma 

igualdade funcional que se torna nada mais do que um produto de 

transformações formais; por exemplo, na relação 
1

( 1)
2

x

i

x x
=

+=∑  é 

entendida como uma fórmula do lado direito que pode ser obtida a partir 

de uma expressão do lado esquerdo por meio de apropriadas 

operações simbólicas. Essa deve ser uma das causas que levam o 

estudante a ter dificuldades em aplicações do tipo: se ( ) ( )f x g x= , 

então, ( 1) ( 1)f x g x+ = +  que aparece em provas de igualdades 

funcionais. De fato, se ( ) ( )f x g x=  é interpretado como produto de 

manipulações algébricas, os quantificadores escondidos nunca são 

levados em consideração, e seja qual for o alcance de x “ ( ) ( )f x g x= ” 

são concebidos como sinônimos com a afirmação “f e g são iguais”. 

Tanto a concepção operacional como a pseudoestrutural são desvios da 

abordagem estrutural. No entanto, enquanto a primeira é saudável, considerada 

como um estágio natural do desenvolvimento do conceito, a outra é insatisfatória 

e potencialmente prejudicial. Parece que a concepção pseudoestrutural 

dificilmente pode ser evitada na usual maneira estrutural de ensino. Nesse caso, a 

linguagem que orienta o objeto, usada pelo professor, força o estudante a 

procurar uma entidade mais tangível que pode servir como um substituto 

razoável. Sendo a escolha mais natural, as contas no papel se transformam em 

coisas que serviam apenas para simbolizar, ou seja, o significante torna-se 

significado. 

Em uma tentativa de explicar por que o pensamento estrutural deve ser 

promovido e como isso pode ser feito, a autora inicia uma discussão embasada 

nos princípios I e II já mencionados e ressalta a importância e os benefícios da 

concepção operacional e das abordagens operacionais. Contudo, apesar dos 

reconhecidos benefícios que a concepção e a abordagem operacionais 

proporcionam para a compreensão de um conceito, principalmente o de função, a 

concepção estrutural é fundamental no processo de reificação e para que o 

estudante possa compreender outras noções consideradas superiores. Sfard 

elenca uma lista de fatores que devem ser levados em consideração como 

possíveis estímulos para o pensamento estrutural: 
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1) Promover a compreensão dos estudantes acerca dos processos 

subjacentes a um conceito matemático pode ser crucial para o seu 

entendimento. Isso poderia acontecer de maneira mais bem-sucedida 

se fosse incorporada a programação de computadores em cursos de 

Matemática. Enquanto escreve o programa, o estudante poderia ter 

uma visão profunda dos algoritmos que estão escondidos por trás do 

objeto abstrato, e isso deveria criar uma base para a transformação da 

concepção operacional para a estrutural. A manipulação de funções no 

computador fará primeiro o processo subjacente de transformação 

numérica óbvia, mas ao fim a estática relação de entrada e saída pode 

ofuscar os cálculos. 

2) Ultimamente, o papel da proficiência na execução de algoritmos tem 

sido um pouco subestimado. As três fases do esquema de 

desenvolvimento de um conceito (interiorização, condensação e 

reificação) implicam que uma pessoa deve tornar-se bastante hábil em 

certos procedimentos a fim de atingir uma ideia melhor do objeto 

abstrato envolvido na manipulação. 

3) Quando uma nova entidade abstrata surge, uma representação 

adequada serve de catalisador. A história da Matemática está repleta 

de casos em que a descoberta de uma representação ou símbolo 

trouxe um avanço conceitual. Por exemplo, a invenção dos eixos 

parece ter contribuído para a aceitação dos números negativos, e a 

introdução do plano de Argand reconciliou os matemáticos com a ideia 

de números complexos. Tabelas, gráficos, símbolos – maneiras 

estáticas e integrativas de representar funções – podem trazer um 

efeito estimulante na reificação. Deve ser lembrado que a exposição 

para os estudantes de diversas maneiras de representação pode ser útil 

para uma arrancada em direção da concepção quase estrutural. 

4) Abrir uma discussão sobre assuntos na natureza ontológica das 

entidades matemáticas e a diferença entre os processos e objetos pode 

colocar o estudante face a face com as suas crenças implícitas. Em tal 

debate, aquelas convicções que obstruem a reificação podem ser 

explicitamente desafiadas. No caso de função, a presunção de que este 
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pode ser um algoritmo por trás de cada mapping é o que deve ser 

atacado de maneira particular. 

 

Com o intuito de verificar se tais fatores elencados realmente contribuem 

para a reificação do conceito, Sfard realizou um experimento com quatro grupos 

de estudantes (N1=20, N2=20, N3=16 e N4=17) de 22 a 25 anos de idade do 

Center for Pré-academic Studies of the Hebrew University, como parte do curso 

de algoritmo e computabilidade. 

Um desses grupos compôs o que a autora chamou de grupo experimental 

e os demais serviram de controle. Para o grupo experimental, a abordagem das 

noções de função foi realizada de maneira que se partisse de um pensamento 

mais operacional, e, na medida em que se fosse avançando, uma abordagem 

estrutural seria introduzida com a finalidade de fazer com que os estudantes 

chegassem a um pensamento mais estrutural, visando a reificação do conceito de 

função. 

Dentre seus achados, a autora destaca que a abordagem realizada com o 

grupo experimental permitiu que os estudantes adquirissem habilidades para 

resolver satisfatoriamente problemas pouco rotineiros, como também mostraram 

dificuldades em tratar as funções como blocos para construção de outras funções, 

ou seja, não admitiam que algumas funções pudessem derivar de outras; também 

tinham dificuldades para expressar as propriedades de algumas funções e, ainda, 

ao final, apresentavam facilidade em converter uma função nas mais diversas 

representações. Contudo, apesar das dificuldades e avanços apresentados pelos 

estudantes após o experimento, mesmo não sendo possível chegar à reificação 

do conceito de função, a autora acredita que a maneira como as noções foram 

abordadas puderam contribuir para a interiorização e a condensação. 

Sfard conclui seu trabalho salientando que, apesar de todo o esforço que 

foi concentrado na procura de promover a concepção estrutural, nem todas as 

ações foram bem-sucedidas. No entanto, não se pode deixar de ressaltar que os 

ganhos alcançados pelos alunos do grupo experimental foram bastante 

significativos se comparado com os outros grupos de controle.  
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Ainda temos que lembrar que a reificação não acontece de um momento 

para outro, é um processo que pode levar meses ou até mesmo anos. Portanto, 

considerando os três meses que durou o experimento, não era de esperar que 

surgisse a reificação do conceito de função nesses estudantes, pois o nascimento 

de um novo objeto abstrato exige um tempo de internalização (incubação) para 

que possa emergir futuramente, e isso pode ser observado na própria história da 

Matemática. 

A autora encerra seu trabalho dizendo que esse é um processo que exige 

do aprendiz muita determinação, energia e disciplina intelectual para lidar com as 

tarefas propostas. 

Dando sequência a essa categoria, apresentaremos e discutiremos o artigo 

The Nature of the process conception of function, de autoria de Ed Dubinsky e 

Guershon Harel. 

Dubinsky e Harel (1992) realizaram uma revisão nas pesquisas de Dreyfus 

e Eisenberg (1982), Dreyfus e Vinner (1987; 1982), Sfard (1989), Vinner (1983), 

Breidenbach et al. (1992). Após uma análise dessas obras, os autores 

evidenciaram certa concordância entre elas, de modo que decidiram utilizar uma 

linguagem comum para descrever uma concepção de função. Os termos pré-

função, ação, processo e concepções de objetos são definidos por Breidenbach et 

al. (no prelo) e são resumidos por Dubinsky e Harel. 

Os autores consideram pré-função como um assunto que não lembra muito 

o conceito de função. Seja qual for o termo utilizado para tal assunto, esse 

significado não é muito usado na execução de tarefas que são chamadas na 

Matemática de atividades relacionadas às funções. 

Uma ação é uma representação mental ou uma manipulação de objetos. 

Tal concepção de função envolve, por exemplo, a habilidade de relacionar 

números a expressões algébricas e calcular. Essa é uma concepção estática em 

que o sujeito tende a pensar um passo de cada vez. Segundo os autores, um 

estudante, cuja concepção de função é limitada à ação, pode ser capaz de formar 

uma composição de duas funções dadas pelas expressões algébricas, 

substituindo cada ocorrência da variável em uma expressão por outra expressão, 

em seguida simplificando-a, mas ele provavelmente será incapaz de compor duas 
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funções em situações mais gerais, por exemplo, quando são dadas por diferentes 

expressões em partes distintas de seu domínio, ou se elas não forem dadas 

absolutamente por expressões, mas por algoritmos. 

Um processo de concepção de função envolve um processo dinâmico de 

transformação de quantidades de acordo com alguns meios repetitivos, dada a 

mesma quantidade original, e produzirá sempre a mesma quantidade 

transformada. O sujeito tem a habilidade de pensar sobre a transformação como 

um início de uma atividade completa começando com objetos de algum tipo, fazer 

algo sobre esse objeto, e a obtenção de novos objetos é o resultado do que foi 

feito. 

Uma função é concebida como um objeto, se for possível realizar ações 

sobre ele, ações de caráter geral que o transformam.  

Considerando o indivíduo que a compreensão de função está sendo 

construída, de acordo com os autores uma ação de concepção é um tipo de pré-

processo de concepção. Isso implica o fato de que muitos indivíduos se 

encontram em uma fase de transição da ação para o processo, e, como toda 

transição cognitiva, o processo nunca segue uma única direção. Isso faz com que 

seja muito difícil determinar com certeza se o conceito de função que um 

indivíduo possui está limitado à ação ou ao processo de concepção. 

Nessa perspectiva, os autores procuram evidenciar que esse ponto de vista 

é válido mesmo com indivíduos que apresentam significativos progressos na 

transição da ação para o processo de concepção de função.   

Dubinsky e Harel relatam em seu trabalho os resultados de uma 

intervenção de ensino embasada principalmente no trabalho de Breidenbach et 

al., que foi realizada com estudantes israelenses de graduação, cujo objetivo era 

elevar o conhecimentos de tais estudantes das mais primitivas concepções para a 

ação de concepção de função. 

Com intuito de atingir o objetivo proposto na pesquisa, os autores 

pretendiam responder a seguinte questão: Ao final da intervenção de ensino, o 

quanto, além da concepção de ação, e quanto próximo da concepção de 

processo encontravam-se os participantes do estudo? 
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Por meio de entrevistas com os estudantes, os autores perceberam que o 

processo de concepção de função é algo muito complexo, sendo impossível 

conceber isso como algo mensurável que pode ser ordenado por uma escala. 

Assim, eles decidiram tratar de questões não em termos de escala de progressão, 

mas seguindo quatro fatores relacionados às maneiras de pensar sobre funções 

em uma vasta gama de situações matemáticas. Esses fatores são: 

1) Restrição que os estudantes possuem sobre o que é uma função. As 

três principais restrições observadas pelos autores foram: (a) a restrição 

na manipulação (você deve ser capaz de realizar manipulações 

explícitas ou não terá uma função); (b) a restrição da quantidade (a 

entrada e a saída devem ser números); (c) a restrição da continuidade 

(o gráfico que representa uma função deve ser contínuo). 

2) Gravidade das restrições. Alguns estudantes sentem, por exemplo, que, 

em primeiro lugar, para se referir a uma situação como uma função, 

eles pessoalmente têm que saber como manipular uma expressão 

explícita para obter a saída para uma dada entrada. Outros estudantes 

ficam satisfeitos com a presença de uma expressão, apesar de 

admitirem não saber lidar com isso. 

3) Capacidade para construir um processo quando nada é explícito na 

situação e autonomia dos estudantes em tal construção. 

4) Singularidade para a condição certa; confusão com a injetividade. A 

confusão que prevalece entre os estudantes pode apenas ser resolvida 

em termos de processo de concepção. A noção de processo implica um 

ponto final, enquanto a ideia um a um é sobre a singularidade do ponto 

inicial. 

Os dados dessa pesquisa foram coletados junto a um grupo de 22 

estudantes do curso de Matemática Discreta por meio de uma intervenção de 

ensino que contou com atividades computacionais desenvolvidas na linguagem 

de programação ISETL5, destinada a desenvolver a compreensão de função nos 

estudantes. Várias observações a respeito da aparente compreensão do conceito 

de função dos participantes foram feitas antes, durante e depois da intervenção 

_____________ 
5 Se trata de uma linguagem de programação desenvolvida pela International Society for Exploring Teaching 
and Learning. 
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de ensino, que os autores denominaram como pré-observação, observação e 

pós-observação. Contudo, a pesquisa aqui relatada refere-se à análise de uma 

pós-observação que consistiu em uma entrevista realizada com 13 dos 22 

estudantes sobre a reação a respeito de um questionário utilizado na pré-

observação. 

Tal questionário era composto por uma lista de 24 situações que envolviam 

procedimentos no ambiente computacional, sequências finitas, cadeias de 

caracteres,6 gráficos, conjuntos de pares ordenados, tabelas, equações e 

declarações.7 Os alunos, pela observação, respondiam se a situação apresentada 

poderia ser descrita por uma ou mais funções. Na entrevista, para cada um dos 

13 estudantes foi solicitado que desse a sua definição de função e, em seguida, 

eles foram consultados a respeito de uma combinação de 6 a 8 situações das 24 

que compuseram o questionário. Eles foram convidados a explicar se lembravam 

da resposta dada à situação quando responderam o questionário, como também 

se eles pensavam da mesma maneira ou se queriam mudar a resposta, e ainda 

explicar como se sentiam ao se depararem com a situação outra vez. 

A variedade de situações se fez necessária pelo fato de que alguns 

conseguiam relacionar uma dada situação a uma função e outros, não, como 

também em algumas situações eles conseguiam expressar certas noções de 

função e em outras acabavam ignorando essas noções ou não as explicitavam. 

Isso evidencia a impossibilidade de analisar e investigar a qualidade das 

respostas por uma quantidade limitada de situações, e também leva a entender 

que a natureza da concepção não está contida na situação, mas sim na relação 

do sujeito com a situação. 

No artigo que estamos descrevendo, os autores analisam quatro 

entrevistas das 13 que realizaram, nomeando-as como análise 1, 2, 3 e 4. 

_____________ 
6 O caso de cadeias de caracteres é, do ponto de vista matemático, conceitualmente idêntico às sequências 

(a posição de um personagem é a entrada, o personagem é a saída), o único ponto que diferencia é que 
em uma sequência de caracteres os valores de saída ficam restritos a serem caracteres. Psicologicamente, 
no entanto, existem diferenças mais graves. Em particular, as sequências de caracteres deste estudo foram 
apenas apresentadas como “fato consumado” (DUBINSKY e HAREL, 1992. Tradução nossa). 

7 As declarações foram descrições vagas de situações físicas ou geométricas e constituíram a mais aberta de 
todas as situações que foram apresentadas aos alunos (DUBINSKY e HAREL, 1992. Tradução nossa). 
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A análise 1 começa com a resposta dada por um dos estudantes 

entrevistados, à questão: O que é função? O que isso significa para você? Como 

resposta, o estudante diz que função para ele é: 

[...] onde você tem um conjunto de números, seu domínio, que são 
números que você vai submeter a algum tipo de processo, e esse 
processo pode ou não manipular os números introduzidos, e 
depois dar-lhe alguns números na saída (DUBINSKY e HAREL, 
1992, p. 94). 

De acordo com a resposta dada pelo estudante, segundo os autores, a 

referência de um vago e geral conjunto numérico resultando em alguns números 

sugere um processo de concepção. Contudo, a repetição da palavra número 

algumas vezes para caracterizar o que é uma função coloca em xeque a 

qualidade desse processo de concepção. Falar em números aparenta ser um 

termo específico de ação, o que dá a indicação de que sua concepção de função 

está baseada na ação de concepção.  

Outra possibilidade é que, embora o estudante fale em termos de ação, o 

seu esquema de concepção de função envolve restrições de quantidades, que 

são entradas e saídas de números. Segundo os autores, isso pode ser uma 

manifestação da restrição de sua concepção de função. Ainda chamam a atenção 

para a palavra “manipulação”. Na tentativa de compreender o emprego desse 

termo pelo estudante, eles lançam mão da seguinte hipótese: se ele usa o termo 

no sentido de calcular de acordo com fórmulas, isso consiste em uma ação de 

concepção. Logo em seguida, ele deixa explícita a falta de necessidade de 

manipulação, caracterizando a sua concepção de função. De acordo com os 

autores, isso é um indício de que a concepção de função desse indivíduo está 

entre a ação e o processo. Fato que fica evidente pela resposta dada por ele para 

a seguinte situação do questionário (S2): ]100...1[:2 3 emnnn+ , com n nos 

naturais. Ao se deparar com essa situação, o estudante comentou: 

[...] você está falando de números entre 1 e 100 e você... isto é, 
hum, sua variável n e você está falando que o número colocado 
na equação 32 nn+ . E que você tem que fazer o processo de 

32 nn+  para qualquer valor de n de 1 a 100, o número que sair. 
Em seguida você recebe um número diferente na saída 
(DUBINSKY e HAREL, 1992, p. 95). 
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Para os autores, a resposta dada pelo estudante não ajuda a determinar se 

sua concepção de função encontra-se na ação ou no processo, pois ele se refere 

à segunda sentença mencionando um processo total com termos gerais, sem a 

necessidade de um valor específico de entrada na variável n. Contudo, na 

primeira sentença, ele considera uma fórmula explícita que certamente leva para 

o cálculo, o que sugere uma ação. Sendo assim, fica difícil por meio dessa 

resposta dizer se o processo de função é algo que foi interiorizado pelo estudante, 

ou se isso depende exclusivamente da expressão 32 nn+ . 

Já na situação { [ , ] : ,x y x y no conjunto dos números racionais} (S17), que por 

ser um conjunto de pares ordenados, não pode ser considerada uma função, pois 

não satisfaz a questão da unicidade. Nela, o estudante entrevistado reconheceu 

que não representava uma função, quando respondeu o questionário pela 

primeira vez, e voltou a afirmar isso na entrevista, dizendo: 

[...] não, porque você realmente não está fazendo nada com x e 
y... Que dizer que você está colocando o conjunto sequências. 
Não está realmente manipulando os números de maneira 
nenhuma. Você está apenas definindo-os em sequências, só está 
colocando algo, não vejo fazer qualquer coisa (DUBINSKY e 
HAREL, 1992, p. 95). 

 

Quando solicitado que o estudante justificasse por que a situação não era 

uma função, a principal razão é que isso não é manipulável. Isso contradiz o que 

mencionou anteriormente com a frase “o processo pode ou não manipular 

números”. Vale ainda ressaltar que a frase “não vejo fazer nada” refere-se à 

manipulação ou algo mais geral, o que evidencia um olhar para o conceito de 

função voltado para ação. 

Quando solicitado ao estudante para comparar as situações (S17) e 

{ [ , 2 1] :x x x+  no conjunto dos inteiros} que ele corretamente descreve como uma 

função, ele diz: “[...] seu valor de x na primeira parte da sequência (S1), mas 

então você está manipulando esse valor x para colocá-lo, obtendo o segundo 

número da sequência [...] (S1) é manipulável em x” (DUBINSKY e HAREL, 1992, 

p. 96). 
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De acordo com os autores, uma possível explicação para essa resposta 

dada pelo estudante é que ele enxerga a manipulação como uma fórmula 

explícita, uma importante ferramenta que o auxilia na decisão se uma situação 

representa ou não uma função. Ele é feliz ao usar essa ferramenta para realizar a 

sua avaliação, e na dificuldade apresentada na situação confia nessa ferramenta 

para justificar a sua conclusão de que a situação é uma função. Ainda salientam 

que o estudante parece reconhecer que a manipulação não é absolutamente 

necessária, e que uma noção mais geral também faz parte, possibilitando emergir 

a sua concepção de função. Ele diferencia ainda mais (S2) da situação 10 

2[{2}] 3 : [1...100]}n n n n em> +  (S10), dizendo agora: “Você introduz números e 

realiza um processo, então sai como uma resposta. Esta resposta pode ser 

verdadeira ou falsa” (1992, p. 96). 

A resposta dada para S10 é uma indicação de que a compreensão do 

estudante não está totalmente ligada à manipulação de números, pois ele 

classifica corretamente a situação como uma função. Segundo os autores, ele 

não estranha o fato de, embora entrarem números, valores booleanos verdadeiros 

ou falsos saem, ele descreve isso em termos bastante gerais. 

Segundo os autores, as descrições dadas pelo estudante são comuns para 

alguém que está desenvolvendo o processo de concepção de função. 

Certamente, o esquema de função desse estudante inclua restrições da natureza 

do processo quando ele refere-se a entradas e saídas, concebendo função como 

uma máquina que transforma números. Contudo, ele demonstrou uma 

capacidade de mudar seu posicionamento conforme cada situação com que se 

deparava, e isso evidencia um repertório de possibilidades de interpretação para 

uma situação, não se limitando a apenas uma. 

A restrição à manipulação que ele apresentou, segundo os autores, não o 

impediu de dar uma descrição sofisticada de função para a situação 5 (A equipe 

de basquete feminino Purdue vence a NCAA). Ele interpreta a situação da 

seguinte maneira: 

Existem muitas coisas que precisam ser acrescentadas nessa 
ideia. Para atingir o seu objetivo o time de Purdue teria que vencer 
todos os seus jogos, porém, para vencer os jogos ele tinha que 
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jogar melhor que os adversários. Tudo isso, são variáveis que 
estão envolvidas, são as entradas, elas são manipuladas visando 
alcançar os ganhos. E então o prêmio, vai levá-los a esta saída 
que é vencer o torneio (DUBINSKY e HAREL, 1992, p. 97). 

 

A resposta dada por esse estudante, para os autores, pode ser interpretada 

como a influência de diversas variáveis para determinar a vitória ou a derrota em 

um jogo. A combinação dos valores dessas variáveis forma o domínio da função 

que leva a um conjunto de valores “vitória” ou “derrota”. Esse estudante parece 

considerar todas as combinações cujos valores conduzem à “vitória”.  

Quando os entrevistadores reformularam a situação e indagaram “E se a 

situação fosse: A equipe de basquete feminino de Purdue venceu em 1989 a 

NCAA”, o estudante respondeu: 

Quando você diz que a equipe de basquete feminino de Purdue 
venceu em 1989 a NCAA, isso já aconteceu. A outra maneira, a 
equipe de basquete feminino Purdue vence a NCAA, para mim 
isso é uma declaração geral. Você não sabe se aconteceu. Agora 
quando você diz 1989, fica claro que já aconteceu (DUBINSKY e 
HAREL, 1992, p. 98). 

 

A resposta dada pelo estudante à situação 5 reformulada coloca o presente 

em oposição ao passado, que segundo os autores é uma particular evolução da 

descrição de função apresentada anteriormente, em um ponto de seu domínio, e 

não na função em si. 

Ao final da análise 1, os autores concluem que as respostas dadas por 

esse estudante para descrever o processo de concepção de função estão longe 

de ser monolíticas. Sua resposta para a questão “O que é função?” é bastante 

razoável. Ele apresenta ambiguidades quanto à restrição à manipulação que 

parece ser presente em algumas situações, mas ausente em outras.  

Uma questão interessante ressaltada pelos autores, a qual eles não 

conseguiram decifrar por completa, é como a autonomia do estudante interfere na 

sua construção do processo. O estudante investigado parecia ser capaz de 

interpretar quando alguma forma de algoritmo estava presente, mas parecia 

hesitar quando era necessário fazer uma construção por conta própria, parecendo 
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requerer algum tipo de permissão. Isso é uma ambiguidade na restrição de 

quantidade. Ele repete várias vezes o termo números, mas não se incomoda 

quando se depara com uma situação em que a saída é uma função de valores 

booleanos. E finalmente, em relação à situação do time de basquete, sua 

resposta permite interpretar que ele pode introduzir uma forma vaga de função, 

avaliar para distinguir entre uma situação contínua, envolvendo muitas variáveis 

com conjuntos de valores potenciais e um fato consumado com valores 

específicos conhecidos. 

Iniciando a análise 2 com o segundo estudante entrevistado, os autores 

equiparam o segundo estudante com o primeiro e afirmam que, comparado com 

aquele, este sujeito apresenta o processo de concepção de função de maneira 

muito mais clara. Quando solicitado a explicar o que o termo função significa, ele 

responde: “Eu vejo na função um processo, em que se coloca algo, que passa por 

algum tipo de processo, e se obtém algo na saída”. 

Diante disso, os autores perguntam o que ele entendia por processo. 

Respondendo a S2, ele usa isso para referir-se a uma manipulação na fórmula: 

Estudante: Isto é olhar para todos inteiros de 1 a 100. Vai com a 
expressão 2n+3n em 1, depois em 2, em 3, você sabe, para seus 
valores em n e se estes valores eram apenas uma sequência que 
representam a posição, a primeira posição de sua sequência [...]. 
Como se fosse sua sequência, colocaria o 1, tendo a avaliação da 
expressão em 1. 
Entrevistadores: E o processo em 1? 
Estudante: O processo é avaliar 2n+3n (DUBINSKY e HAREL, 
1992, p. 99). 

 

De acordo com os autores, nesse exemplo, tem-se uma sequência finita 

em que seu termo geral é dado por uma fórmula. Para esse estudante, é 

extremamente natural usar essa fórmula. Em outras situações, contudo, ele 

mostra que não necessita de fórmula e é capaz de construir o processo por ele 

mesmo, quando isso não está explicitamente presente. 

Quanto a S1, surgiu a seguinte discussão entre o estudante e os 

entrevistadores: 
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Entrevistadores: [...] com a sua definição de função, se eu disser, 
faz isso, do jeito que está, representa uma função para você, o 
que você responde agora? 
Estudante: Sim, isso é uma função. 
Entrevistadores: Por quê? 
Estudante: Porque isso é um conjunto de sequências. Seu 
primeiro.... Seu primeiro elemento da sequência vai ser um 
número inteiro, e se isto é o conjunto de todos os inteiros, não 
pode ter qualquer repetição nele (DUBINSKY e HAREL, 1992, p. 
99). 

 

Analisando esse diálogo, percebemos que o estudante reconhece a 

relação apenas observando a situação, e se precisar pode-se fazer qualquer tipo 

de teste, evidenciando uma perfeita compreensão do processo. 

O estudante ainda complementa dizendo que acha isso parecido com que 

acontece com o computador, em que você coloca algo e tem como saída isso 

modificado. No caso da sequência, são colocados os elementos de um conjunto 

de números, por exemplo, coloca-se o 1, na saída você tem o primeiro termo da 

sequência, colocando o 2, obtém-se o segundo termo, e assim por diante. 

Os autores ressaltam que essa capacidade de analisar a situação com a 

qual se depara e definir se representa ou não uma relação funcional não é algo 

que tenha aprendido em seu curso, mas sim algo construído por ele, uma 

estrutura que se impõe sobre a situação a fim de fazer dela uma função. 

Contudo, esse positivo processo de concepção de função apresentado por 

esse estudante se mistura com certa confusão que ele apresenta ao lidar com as 

situações 13 e 15, (S13): 22 2x x log y− = ; (S15): 24 xy = . Nessas situações, são 

apresentadas equações de duas variáveis e o estudante primeiro fala em lidar 

com um simples valor para uma variável, tentando resolver o problema para a 

outra, que é uma característica típica de uma abordagem de ação. Isso fica 

evidente quando observamos seu relato: “Você poderia introduzir um valor para y, 

extrair a raiz quarta e obter o x. Você poderia representar alguns valores, extrair a 

raiz quarta e encontrar o número correspondente a raiz cúbica que é igual” 

(DUBINSKY e HAREL, 1992, p. 100). 
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Isso mostra a considerável confusão que o estudante investigado faz ao 

lidar com a equação 4 2y x= . Segundo os autores, ele insiste em encontrar uma 

expressão de uma variável que se iguale a outra e não chama isso de função. Os 

entrevistadores, então perguntam: O que ele faria se não fosse possível resolver y 

em termos de x?  

Estudante: Sim, se meu x fosse o domínio, mas se ele não 
responde isso, então não é uma função. 
Entrevistadores: Ok, então, se você não resolver para y isto não 
seria uma função, mas enquanto pode, isso é uma função? 
Estudante: Sim, eu estou usando x em meu domínio. 
Entrevistadores: hummm... 
Entrevistadores: Bem, e se fosse y seu domínio, mas você não 
poderia resolver em x? 
Estudante: Não seria uma função (DUBINSKY e HAREL, 1992, p. 
100). 

 

Em suma, de acordo com os autores, o estudante entrevistado na análise 2 

mostrou uma capacidade autônoma na construção de um processo para obter 

uma função. No entanto, essa capacidade não é completamente sólida, pois pode 

ser desconstruída dependendo da situação com a qual se depara, evidenciando 

que ele não compreende o processo como um todo. 

Continuando com a análise das entrevistas, os autores iniciam verificando 

os dados coletados com o terceiro entrevistado, que eles chamam de análise 3. O 

estudante começa dizendo qual é a sua definição de função da seguinte maneira: 

[...] vamos ver. Hum, uma função, uma função, hum, é uma, bem, 
o que temos dito, eu penso que é um processo de diferentes 
maneiras que você pode usar, hum, eu não sabia como dizer isso. 
Bem, temos estudado diferentes representações de função no 
ISETL, hum, tomar um número, passando um processo e 
chegando a um resultado, ou não ter um número. Ele pode passar 
por uma sequência, encontrar uma posição, hum, ... Eu não sei. 
Realmente não posso dar uma definição exata para isso 
(DUBINSKY e HAREL, 1992, p. 101). 

 

Diante dessa resposta, os autores interpretam a resposta dada pelo 

estudante como uma mistura de uma definição contextualizada e uma definição 

geral, não apresenta explicitamente restrições do tipo entrada. É geral no sentido 

de incluir vários exemplos, mas não especifica estruturas subjacentes neles. 
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Sendo assim, Dubinsky e Harel veem essa tentativa de definição dada pelo 

estudante como diferentes noções de função competindo na estruturação do seu 

pensamento. Essa competição fica evidente na seguinte discussão da situação 3, 

que apresentava a seguinte imagem: 

 

Figura 2.1:  S3 

 

Fonte:  Dubinsky e Harel, 1992. 

 

O estudante interpretou a situação dizendo: 

Número 3 é um gráfico de uma, de uma linha, ou uma função de 
uma linha. Pensei que era uma função porque você usa uma, há, 
há provavelmente alguma fórmula para esta linha e cada ponto na 
linha. Ok, eu tenho, você pode usar a fórmula para a linha y=mx+n 
para cada um dos pontos da linha. Se você tem o valor de y e 
sabe a inclinação e sabe o, ou você, e você pode descobrir a 
inclinação e pode descobrir o n, você pode dar um x. Se você 
hum, se você hum, tem um, vamos dizer que essa fórmula é f(x), 
isso é uma equação da linha, você tem x plota lá, plota, toma a, 
toma a função em que o número e terá a, como posso dizer, que é 
o y e obterá o valor de x para isso (DUBINSKY e HAREL, 1992, p. 
101). 

 

Conforme podemos ver na descrição apresentada pelo estudante, ele 

insiste em relacionar a curva apresentada no gráfico da situação 3 com uma 

fórmula, e essa fórmula é a equação de uma reta. Apesar dessa equivocada 

tentativa de relação, segundo os autores, ele foi capaz de descrever um gráfico 

quando solicitado, conforme podemos constatar a seguir: 

Entrevistadores: Agora suponha que você não tem a fórmula da 
reta. Suponha que você só conhece o gráfico. Como é que você 
obtém o valor de y que você tomou...? 
Estudante: Bem, você poderia apenas tomar o x aqui e... 
Entrevistadores: Hum..., aqui... 
Estudante: x, x no x, hum... 
Entrevistadores: Ok, obrigado, pela gravação. 
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Estudante: e desenhar uma linha reta até onde essa linha 
atravessaria a curva do gráfico e depois tomar outra linha para y 
para encontrar o valor (DUBINSKY e HAREL, 1992, p. 101). 

 

Podemos ver pelo relato do estudante que ele é capaz de encontrar em um 

gráfico o valor da ordenada conhecendo a abscissa e vice-versa. Entretanto, de 

acordo como os autores, não foi possível saber se ele é capaz de sistematizar 

essas duas maneiras de representação gráfica e algébrica, concebendo função 

como um processo. 

De acordo com os autores, esse estudante em alguns casos mostrou uma 

restrição em relação à manipulação, porém, em outros, apresentou um elevado 

grau de liberdade em relação a esse tipo de restrição. Apesar de o esquema de 

função desse estudante parecer livre da restrição de manipulação, foi possível 

identificar em seu comportamento, mediante algumas situações, que muitas 

vezes ele era influenciado pela restrição a quantidades (enxergando as coisas 

como entrada e saída). 

Segundo Dubinsky e Harel, essa é uma importante observação, pois poder-

se-ia argumentar que a restrição a quantidades implicava a restrição de 

manipulação. Muitos estudantes acreditam que uma função envolve uma fórmula 

ou uma expressão algébrica, provavelmente esperam entradas e saídas para 

serem objetos algebricamente manipuláveis, sendo esses objetos números ou 

quantidades. 

As respostas dadas por esse estudante para situação 9 (S9) 2 3 2x x+ +  e 

S13 aqui já apresentada dão indícios da restrição de quantidade presente no 

processo de sua concepção de função. Tais respostas podemos observar a 

seguir: 

Entrevistadores: O que você diz da situação 9? 
Estudante: 2 3 2x x+ + . Hum, eu, bem, ..., você pode resolver para 
x mas não pode, ... Eu não penso isso como uma função, porque 
você está, você não pode ... Isto é igual a zero. Você não pode, 
não coloca nada nessa equação para receber uma resposta. É 
apenas uma equação. 
Entrevistador: Então você substitui x por algo e ele satisfaz ou não 
a equação. Certo? 
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Estudante: Bem, sim. Bem, poderia retornar ... Sua equação 
poderia ser verdadeira ou, quer dizer você poderia retornar e dizer 
se é verdadeiro ou falso. 
Entrevistador: Se você pensou sobre isso dessa forma, o que 
seria? 
Estudante: Se, uh, ... Sim, para x, se você colocar em x essa 
equação e igualar a zero, você então pode ter uma função 
verdadeira. E se não for igual a zero, isso será falso. Mas você 
não tem realmente uma variável em S9 (DUBINSKY e HAREL, 
1992, p. 103). 

 

Em seguida, o estudante entrevistado comenta S13, dizendo: 

Estudante: Bem, parece similar a S9, é uma equação com uma 
resposta. Você precisa de um valor x para relacionar com y ou 
vice-versa, para verificar se a igualdade é verdadeira ou falsa. 
Mas eu gostaria de responder não agora, porque isso é uma 
equação. Você não tem nada específico em que ela vai retornar. 
O que é, o que o processo... Se isso é um processo, o que você 
quer que ele retorne? Você quer que ela retorne valores 
verdadeiros ou falsos, ou você quer que ele retorne valores 
iguais? 
Entrevistadores: Até agora, a menos que seja atribuído algo para 
que a equação dê um retorno verdadeiro ou falso, você sabe, isso 
não é bom o suficiente. Isso precisa ser especificado. 
Estudante: Sim, isso precisa ser especificado (DUBINSKY e 
HAREL, 1992, p. 103). 

 

Analisando os dizeres do estudante, os autores concluem que ele em 

algumas situações parece aceitar o conceito de função como um processo, 

contudo parece relutar em admitir que uma equação com duas variáveis pode 

representar uma função mesmo produzindo valores booleanos na saída, 

parecendo prevalecer a restrição de quantidade. 

Em suma, as respostas dadas pelo estudante, para os autores, apontam 

para uma competição entre as noções de restrição de quantidade e de restrição à 

manipulação do conceito de função. Ele evita a restrição de quantidade quando 

explica o que é uma função e é capaz de trabalhar com domínios e 

contradomínios construindo outros tipos de valores, mas parece bastante 

inconfortável com isso. Em algumas situações, ele parece livre da restrição à 

manipulação, mas em outras ocasiões parece que prefere lidar com 

manipulações. Embora ele seja capaz de fazer construções autônomas, pode 

necessitar de permissão para isso. 
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Passando para a quarta e última análise, o estudante entrevistado, 

segundo os autores, é um exemplo da transição da concepção de ação para o 

processo de concepção de função, que abandonou as restrições anteriores sobre 

o que é uma função. Quando exposta a situação 16, representada pela figura a 

seguir, o estudante admitiu que a resposta original que escreveu durante o curso, 

ele pensou que o gráfico que representa uma função deveria ser contínuo. 

 

Figura 2.2:  S16 

 

 

 

Fonte:  Dubinsky e Harel, 1992. 

 

Para Dubinsky e Harel, as instruções recebidas durante o curso o ajudaram 

a se libertar dessa restrição. No entanto, o curso parece ter sido de pouco 

sucesso com outras restrições, podendo ser observada a restrição referente à 

manipulação ao comentar: 

Estudante: Eu penso que isso é (uma função) porque, hum, bem, 
a razão que me fez pensar que não era, é porque isso não é 
contínuo. Eu acho que estava pensando que não iria durar para 
sempre. Mas você definitivamente tem um valor x e um valor y, um 
valor x e um valor f(x). Quer dizer, eu não sei realmente o que ... 
Não há realmente nenhum padrão. Eu não vejo qualquer padrão, 
mas você definitivamente tem uma entrada e para esse específico 
valor de x, você tem um y... 
Entrevistadores: Uh-huh. 
Estudante: ... mas eu não vejo um padrão, ou qualquer coisa do 
tipo [...] (DUBINSKY e HAREL, 1992, p. 104). 

 

O estudante parece incomodado com o fato de não existir nenhum padrão 

na situação, porém ele parece confiante que isso representa uma função. Outra 
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evidência de que ele apresentou progresso no processo de concepção de função 

pode ser observada na resposta que deu para S13: 

Estudante: Eu esqueci como fazer logaritmos. É por isso que não 
fiz um. Eu acho que seria uma função, embora ele vai lhe dar 
apenas uma resposta verdadeira ou falsa para o que você colocar 
na entrada. 
Entrevistadores: Ok. Uh-huh. Então, o que seria, o que estaria 
entrando nesse caso? 
Estudante: Eu acho que é só números. Todos os números. Todos 
os números reais. 
Entrevistadores: Então, onde é que os números vão? 
Estudante: Ho! Hum, você teria que ter entrada para ambos, x e y? 
[...] 
Entrevistadores: Ok. Bem, você disse que iria dar-lhe uma 
resposta verdadeira ou falsa. 
Estudante: Sim, teria que ser um valor específico de x e y de modo 
que fosse igual a 2. Por isso teria que testar todos os valores 
como saídas verdadeiras ou falsas. Mas eu não posso pensar em 
como esse processo funciona agora, logaritmos e outras coisas 
(DUBINSKY e HAREL, 1992, p. 105). 

 

É possível notar que o estudante não se lembra como operar com os 

logaritmos, e isso fez com que ele não tivesse uma expressão explícita para usar 

no processo, mas mesmo assim ele descreve a situação com uma função. Sua 

capacidade de construir um processo, segundo os autores, parece depender da 

situação. Isso fica evidente na resposta dada a situação 21: 

“ELPRHZAUPQDRMW”. 

Estudante: é apenas um bando de letras. Eu não vejo isso como 
uma função, porque não há nada acontecendo lá. É apenas um, 
você sabe, de onde veio isso? Você não sabe. [...] 
Entrevistadores: Existe algo que poderia fazer nessa função? 
Estudante: Eu não sei o que poderia fazer. Talvez algo com 
consoantes ou vogais, ou algo... Eu não sei (DUBINSKY e 
HAREL, 1992, p. 105). 

 

A necessidade de um algoritmo no processo é algo que esse estudante 

considera indispensável. Isso fica evidente quando ele comenta a situação 20, 

que é representada pela seguinte tabela: 
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Tabela 3.1:  S20 

Nome Sue John Sam Bill Iris Eve Henry Louis Jane 

Dívida  $ 17 6 27 0 6 12 14 6 12 

Fonte:  Dubinsky e Harel, 1992, com adaptações. 

 

Ao analisar a situação representada pela tabela, o estudante tenta 

estabelecer relações entre os nomes e os valores, mas só consegue enxergar um 

amontoado de nomes e valores. Ele não vê a diferença, por exemplo, de Henry 

ser 14 e Sue 17, o que isso significa? 

Quando indagado sobre como deveria ser aquilo para representar uma 

função, ele responde que estabelecer algumas condições seria necessário. 

Contudo, não diz de maneira clara como seriam essas condições, só diz que elas 

deveriam estabelecer correlações. 

Em suma, segundo a visão dos autores, o estudante, cujas respostas 

foram examinadas na análise 4, encontrava-se em uma transição com a sua 

concepção de função. Ele parece ter superado a restrição quanto à continuidade, 

mas ainda apresentava problemas com a restrição de manipulação. Mostrou ser 

capaz de fazer construções autônomas de processos em algumas situações, mas 

não em outras. Nesse estudante é facilmente possível fazer a distinção entre a 

incapacidade para construir uma ação e a determinação de que realmente não 

existe como realizar a ação. 

Os autores concluem o relato de pesquisa, destacando que a presença de 

maneira explícita de manipulação é crucial para que o estudante decidisse se a 

situação apresentada constituía uma função ou não; a autonomia do estudante na 

construção do processo depende se algumas formas de algoritmos estão 

presentes na situação e se o estudante sente que ele tem permissão para realizar 

tal processo; um forte processo de concepção aparece para ajudar os estudantes 

a evitar a confusão “singularidade à direita” (injetividade), e, finalmente, a maioria 

deles superou a restrição da continuidade, e alguns, mesmo cientes do fato, 

possuíam essa restrição. 
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Dando sequência à presente revisão, apresentaremos e discutiremos o 

artigo Functions  from and algebraic and graphic point of view: Cognitive dificulties 

and teaching practices, de autoria de Michèle Artigue.  

Michèle Artigue, em seu trabalho, destaca que o ensino das funções 

tradicionalmente concentra uma abordagem em sua representação algébrica e 

aspectos teóricos e traz dificuldades para o processo de aprendizagem. Ela ainda 

salienta que muitas pesquisas destacam que a representação gráfica de uma 

função é pouco utilizada nesse processo, e que pode contribuir para a futura 

conceitualização da noção de função. 

Na tentativa de estabelecer a conexão entre diferentes representações, em 

particular a algébrica, em que uma função é apresentada por meio de fórmulas e 

a representação gráfica, são realizadas várias pesquisas e intervenções de 

ensino que utilizam o computador como ferramenta para estabelecer a conexão 

entre essas representações. 

De acordo com a autora, os resultados das intervenções de ensino 

frequentemente podem levar o leitor a ter a sensação de que as convicções e as 

hipóteses iniciais dos autores estão de um lado e os resultados obtidos, de outro. 

Isso gera algumas contradições, dentre elas a autora destaca os benefícios 

potenciais da visualização gráfica ressaltados, mas ao mesmo tempo dados 

fornecem algumas evidências de que esse efeito positivo está longe de ser 

confirmado pelas intervenções de ensino. Essa discrepância, de acordo com a 

autora, não pode deixar de apontar falhas em várias questões: 

1) Qual é o papel que pode ser desempenhado pelo estabelecimento de 

relações entre as diferentes representações na conceitualização da 

noção de função? 

2) Qual é exata natureza das dificuldades encontradas no estabelecimento 

dessas relações? Qual é o peso dessas dificuldades no componente 

cognitivo e no componente didático? Como esses componentes estão 

ligados e por quê? 

Depois de apresentar esses dois grupos de questões, a autora comenta 

que o fundamental para pesquisas que envolvem experiências de ensino é tentar 

entender melhor o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, ela 
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salienta que do ponto de vista teórico essas questões são interessantes quando 

olhadas sob a ótica da teoria dos Obstáculos Epistemológicos. Conforme Michèle 

Artigue, essa teoria destaca que a construção do conhecimento não é contínua e 

totalmente livre de erros, que por trás disso estão resistentes erros ou 

dificuldades, e que muitos pesquisadores têm olhado para a existência de alguns 

obstáculos do conhecimento que estão relacionados com o desenvolvimento 

histórico de algumas noções matemáticas. Essas pesquisas, segundo a referida 

autora, têm mostrado que alguns desses obstáculos históricos também são 

encontrados no processo de ensino e aprendizagem das noções matemáticas, 

contribuindo para a descontinuidade desse processo. 

Contudo, ela salienta que as pesquisas a respeito do assunto apontam que 

a perspectiva da teoria não é compatível com a epistemologia tratada por muitos 

professores. As pesquisas realizadas sobre o assunto mostram que os obstáculos 

concernentes ao desenvolvimento histórico de uma noção, que estão 

relacionados com o processo de ensino e aprendizagem, são de natureza 

didática, ou seja, obstáculos ligados a escolhas e características do sistema 

educacional. 

Perrin (1990), citado por Artigue (1992), enfatiza que no sistema tradicional 

de ensino em que a aprendizagem é vista como algo que ocorre de maneira 

contínua, sem rupturas, um bom professor é aquele que possibilita ao aluno evitar 

dificuldades e erros, que suaviza o ensino e promove a progressão gradual sem 

qualquer ruptura. No entanto, não existe uma maneira eficaz para evitar 

dificuldades chamadas de obstáculos epistemológicos. Segundo a autora, 

conscientemente ou não, a fim de evitar descontinuidades no processo de ensino 

e aprendizagem, os professores optam por decisões, conforme apontam algumas 

pesquisas, que tendem a reforçar o conhecimento informal, fonte dos obstáculos 

epistemológicos. 

Na tentativa de manter a continuidade da aprendizagem, fazendo com que 

ela aconteça sem rupturas, o professor muitas vezes faz escolhas didáticas na 

tentativa de respeitar, mesmo que de forma superficial, as restrições do contrato 
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didático.8 Essas escolhas muitas vezes podem gerar obstáculos de natureza 

didática no processo de ensino e aprendizagem.  

Sendo assim, a autora propõe analisar em seu artigo as relações entre as 

dificuldades didáticas e cognitivas presentes no processo de ensino e 

aprendizagem da noção de função. Para tanto, ela discute os resultados de uma 

pesquisa por ela realizada durante o ensino de equações diferenciais para o nível 

universitário. 

De acordo com Artigue, a teoria das equações diferenciais desde o século 

XVII tem envolvido três definições: 

1) A definição algébrica, na qual as soluções são expressas por meio de 

fórmulas algébricas exatas, explícitas ou implícitas, expansões em 

séries e expressões integrais; 

2) Definição numérica, na qual as soluções são expressas por meio de 

valores numéricos aproximados; 

3) Definição geométrica, cujo objetivo é caracterizar, do ponto de vista 

topológico, todo o conjunto de curvas que são solução, isto é, uma 

espécie de retrato das fases da equação, que muitas vezes é chamada 

de solução qualitativa. 

Segundo Artigue (1992), a definição algébrica predominou durante o 

desenvolvimento da teoria das equações diferenciais, sendo que a abordagem 

qualitativa só foi introduzida no final do século XIX por Poincaré. Contudo, o 

crescimento do interesse na teoria qualitativa dos sistemas, bem como o aumento 

do poder computacional e gráfico dos computadores, modificaram profundamente 

a natureza do domínio nos últimos 20 anos. 

No entanto, essa mudança não teve forte influência no ensino; a 

abordagem desse assunto no século XX ainda era centrada na definição algébrica 

e em uma abordagem empírica, que eram características do desenvolvimento da 

teoria no século XVIII. Esse tipo de ensino, para Artigue, traz restrições 

insatisfatórias na aprendizagem do estudante, pois muitos são convencidos de 

_____________ 
8 O termo contrato didático refere-se ao conjunto de comportamentos específicos do professor esperado 

pelos alunos, e o conjunto de comportamentos dos alunos esperado pelo professor. 
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que existe uma receita que permita a exata integração algébrica de cada tipo de 

equação diferencial. 

A autora relata o resultado de uma pesquisa realizada com 200 estudantes 

que estavam no primeiro ano da universidade, e 100 deles eram do curso de 

Matemática e os outros 100 do curso de Física. Eles tinham sessões de aulas 

comuns, mas foram divididos em três grupos menores para a realização dos 

exercícios e as sessões nos computadores. Metodologicamente, ela se apoia na 

engenharia didática, metodologia que possibilitou a autora observar vários 

aspectos relacionados ao conjunto de questões apresentado no início de seu 

trabalho, tais como: 

a) A solução geométrica de uma equação diferencial inevitavelmente 

coloca em jogo relações entre as representações gráfica e algébrica. A 

solução qualitativa consiste em uma permanente troca entre equação e 

gráfico. 

b) As competências necessárias para associar um dado gráfico a uma 

equação não são as mesmas requeridas para interpretar os gráficos 

dados. 

c) No experimento, o ensino de equações diferenciais foi elaborado por 

meio de curvas e funções, e as dificuldades encontradas durante a 

pesquisa residiam na construção de inter-relações entre essas 

definições. 

d) A realização da pesquisa possibilitou analisar as dificuldades 

encontradas e suas reais naturezas, evidenciando a interação entre a 

representação algébrica e a gráfica de três maneiras: 

� a interpretação do registro; 

� a predição do registro; 

� a justificativa do registro. 

A interação na interpretação dos registros compôs a primeira categoria da 

análise feita por Artigue (1992), e os dados para esse tipo de verificação foram 

coletados por meio de duas sessões de exercícios que antecederam a primeira 

sessão de aulas. Durante essa sessão, os estudantes teriam que associar os 
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desenhos de campos tangentes, depois as curvas de nível, com a equação 

diferencial. 

Houve ainda tiveram duas sessões em que os estudantes puderam usar a 

ferramenta computacional. Durante a primeira sessão, eles tiveram que produzir, 

usando um software específico, as curvas de nível, de cinco equações, e 

descrever suas principais características, e, na segunda sessão, determinar e 

analisar qualitativamente as curvas de nível e associar com a equação 

dependendo do parâmetro. 

A autora sugere que essas tarefas de associações podem ser corretamente 

realizadas nesse nível, em pequenos grupos sem a intervenção do professor e 

que vários aspectos de associação podem ser esperados. Esse fato demonstra 

que as inter-relações envolvidas são, entre outras: 

� ligação das propriedades das equações e uma invariância da sua curva 

de nível por meio de simples transformações geométricas, tais como 

translações e simetrias, por exemplo na equação y’=f(x,y): 

• f não depende de x e (invariância por meio da translação vertical) 

• f não depende de y e (invariância por meio da translação horizontal) 

• f(-x,-y)=f(x,y) e (simetria em relação à origem) 

• f(-x, y)=-f(x,y) e (simetria em relação ao eixo y) 

• f(x, -y)=-f(x,y) e (simetria em relação ao eixo x) 

De acordo com Artigue, em primeiro estágio, erros relacionados à 

homotetia são frequentes, e os estudantes são convencidos de que essas 

transformações são correspondentes às propriedades f(kx,ky)=kf(x,y): 

� ligam o sinal de f e as propriedades da monotonicidade da curva 

solução; 

� ligam os zeros de f e o declive horizontal, limite infinito de f e declive 

vertical, e mais generalizam o valor de f a um particular ponto e o 

declive da curva solução a esse ponto; 

� reconhecem uma solução particular, relacionam com uma linha reta no 

gráfico e checam na representação algébrica. 
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Para Artigue, esses erros foram encontrados na maioria dos estudantes e, 

segundo ela, fazem parte das imagens mentais criadas por eles que podem ser 

de natureza didática. 

A interação na predição do registro foi a segunda categoria de análise 

adotada pela autora. Nesse tipo de categoria foram examinadas as tarefas em 

que a informação era apresentada em um tipo qualquer de registro e a resposta 

teria que ser dada em um registro diferente daquele dado na atividade. 

Esse tipo de tarefa estava presente no que a autora chama de sequência 

experimental, e as atividades eram apresentadas, por exemplo, por meio de uma 

equação diferencial, e os estudantes deveriam predizer a curva de nível (o padrão 

qualitativo da tarefa). Nesse tipo de tarefa os participantes, ao longo do 

experimento, mostraram algumas evoluções. Isso fica evidenciado pelo fato de a 

pesquisa não mostrar nenhuma dificuldade apresentada pelos estudantes em 

nenhum dos registros. Artigue ainda salienta que, mesmos nas tarefas mais 

complexas, apesar do curto espaço de tempo, o desempenho dos estudantes 

mostrou-se satisfatório, a ponto de evoluções serem observadas. 

A terceira categoria de análise elencada pela autora foi interação na prova, 

na qual foram analisadas tarefas que envolviam provas matemáticas realizadas 

pelos estudantes. Tais tarefas consistiam em provar que uma solução 

interceptava uma dada curva; provar que a solução não interceptava uma dada 

curva e provar que existe uma assíntota ou descartar a possibilidade de um ramo 

infinito. 

Analisando os resultados, a autora destaca que houve uma acentuada 

diferença no desempenho apresentado pelos três grupos de estudantes, e que 

todos eles tiveram dificuldade de realizar a prova a partir do registro gráfico. 

Artigue ainda salienta que essa dificuldade se apresenta em razão da mudança 

de ponto de vista que a tarefa exigia, e que ela também pode ser observada nos 

professores, evidenciando então que esse fenômeno é de natureza didática. Isso 

se justifica pela prioridade dada à definição algébrica, ficando a gráfica em 

segundo plano no processo de ensino e aprendizagem. 
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Ao final do trabalho, Artigue apresenta algumas conclusões sobre as 

relações entre os processos cognitivos e didáticos, dentre as quais ela destaca 

que a abordagem qualitativa para a solução de equações diferenciais é acessível 

para estudantes iniciantes, embora a tarefa exija um nível cognitivo elevado. Os 

estudantes encontraram dificuldades cognitivas na realização de algumas tarefas, 

principalmente as que exigiam uma manipulação geométrica para a execução da 

prova. 

Ela também enfatiza que a análise dos dados confirmou a hipótese inicial 

de uma coexistência entre as dificuldades cognitivas e didáticas, e isso ajudou a 

compreender esses dois tipos de dificuldades e o entrelaçamento existente entre 

elas. Em particular, foi possível perceber que esse entrelaçamento não é 

independente do registro em que a função é representada.  

Artigue ressalta que as dificuldades encontradas são de natureza didática e 

que é possível superá-las, porém devem ser olhadas com mais cuidado e 

exploradas a fim de que haja uma transformação epistemológica nos estudantes e 

professores. 

Continuando nossa revisão, passamos a descrever agora o estudo 

realizado por Schwingendorf, Hawks e Beineke (1992) – Horizontal e vertical 

growth of the students’ conceptions of function, cujo objetivo foi dar evidência ao 

tratamento instrucional do conceito de função, utilizando procedimentos 

computacionais e usando como base considerações epistemológicas, que 

segundo os autores pode trazer um efeito positivo na compreensão dos 

estudantes. 

Inicialmente, eles afirmam que as dificuldades que os estudantes 

encontram no aprendizado do conceito de função é algo conhecido 

internacionalmente e estudado por vários pesquisadores em Educação 

Matemática. Salientam ainda que mesmos os professores mais experientes que 

atuam na escola secundária não têm um conhecimento profundo do conceito de 

função, e isso pode ser um dos fatores que contribuem para as dificuldades dos 

estudantes. 
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Tal estudo foi realizado na tentativa de coletar informações sobre o 

crescimento horizontal (o crescimento relacionado à abrangência da imagem do 

conceito dos estudantes) e o crescimento vertical (crescimento relacionado a 

profundidade da compreensão formal dos estudantes), junto a estudantes do 

primeiro ano de Cálculo. Para tanto, dois grupos de estudantes foram 

investigados, e um deles, composto por 36 estudantes (grupo A), acabara de 

concluir os dois primeiros semestres de Cálculo, para o qual foi usado um 

tratamento instrucional que exigia que o estudante construísse o processo de 

função por meio da ferramenta computacional ISETL. Para esse grupo, além das 

atividades no laboratório de informática, também foi utilizado um livro didático de 

Cálculo padrão. A teoria epistemológica do conceito de função de Dubinsky e 

outros autores foi a base teórica para o tratamento instrumental com o auxílio da 

ferramenta computacional realizada com esse grupo de estudantes. 

O segundo grupo foi composto por 20 estudantes (grupo B) que haviam 

concluído os dois primeiros semestres de Cálculo com aulas tradicionais, 

baseadas em livros didáticos e em algumas abordagens no ambiente 

computacional. Esse grupo teve a finalidade de validar os resultados encontrados 

na pesquisa. 

O instrumento de coleta de dados constituiu-se de dois questionários. O 

primeiro foi aplicado a ambos os grupos. O primeiro grupo passou por uma 

intervenção de ensino que os autores chamam de “abordagem computacional 

melhorada”, e o questionário foi aplicado duas vezes: no primeiro dia de aula do 

primeiro semestre e durante a última semana do segundo semestre. Já o grupo 

que não teve a abordagem computacional melhorada respondeu o questionário 

uma única vez – durante a última semana do segundo semestre. Nesse 

questionário os estudantes tinham que responder a questão “O que é função?” e 

dar alguns exemplos. 

O segundo questionário era composto por três partes. A primeira continha 

oito situações envolvendo representações simbólicas de funções, a segunda 

apresentava doze situações envolvendo as representações gráficas e a terceira 

parte, em que foi dada a definição um para um de função, e foram convidados a 
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dar exemplos e responder duas questões gerais sobre tais funções. Essa 

pergunta exigia uma compreensão do significado formal da definição. 

O curso de Cálculo que serviu como meio de coleta de dados foi elaborado 

com base na teoria construtivista de aprendizagem. De acordo com as autoras, o 

pressuposto dessa teoria é fazer com que cada estudante construa sua própria 

compreensão a respeito do conceito matemático. Por isso, foram criadas 

situações que tinham por objetivo alimentar as construções mentais necessárias 

para a compreensão do conceito de função. 

A teoria que fundamentou tal pesquisa interpreta um conceito matemático 

como um processo dinâmico, como uma entidade ou objeto, e as combinações 

entre processos e objetos. Nesse trabalho, foi usada a linguagem de 

programação matemática ISETL, que permitiu aos estudantes construir o conceito 

matemático por meio de um processo em que eles próprios escreviam seus 

programas, em outras palavras, os processos são construídos por meio de ações 

no próprio objeto, e, finalmente, ele é convertido para um novo objeto usado para 

um novo processo. Como podemos perceber, isso gera um ciclo pessoal de 

conhecimento matemático que se apresenta em forma espiral, atingindo níveis 

cada vez mais elevados de sofisticação. 

De acordo com os autores, às vezes, é necessário conceituar uma função 

como um processo e como um objeto simultaneamente, pois pode acontecer de a 

concepção de um objeto surgir como resultado de um “encapsulamento” (fazer 

um processo sobre um objeto) que corresponde a um processo de concepção. 

Nesse caso acontece de o indivíduo transitar entre as duas interpretações, por 

isso é importante que haja um desencapsulamento do objeto para que o 

aprendizado do conceito em questão atinja níveis cada vez mais elevados de 

compreensão. 

Um ponto fundamental em relação à teoria utilizada pelos autores é a 

noção de reflexão. Um importante aspecto do aprendizado em matemática é que 

ele não consiste apenas na realização de cálculos, por exemplo, quando se faz 

um cálculo, o importante não é realizá-lo corretamente, mas sim a reflexão de 

aquilo que estamos fazendo é fundamental. Isso é um ponto crucial da teoria 

construtivista, pois dessas reflexões surgem a interiorização e o encapsulamento. 
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As atividades no ambiente computacional foram elaboradas de forma que 

motivassem essa reflexão, por exemplo, dava-se a representação gráfica de uma 

função, em que era possível apenas visualizar alguns pontos dessa curva. O 

objetivo dessa atividade, portanto, era fazer com os alunos encontrassem a lei de 

formação (representação algébrica da função) por meio de tais pontos. Essa 

atividade, segundo os autores, tinha a finalidade de trabalhar as noções de função 

implícita com duas variáveis, pois eles tinham acesso a alguns comandos do 

programa, poderiam fazer alterações e explorar o conjunto de pontos. Nessa 

atividade, o objetivo era que os alunos descobrissem que os pontos ali 

representados faziam parte da curva, representada algebricamente pela equação 

2 2 4 0x y xy+ − = , mas para isso alguns conceitos seriam explorados antes, tais 

como as raízes da equação, o ponto em que a curva intercepta o eixo y etc. 

As respostas dadas pelos estudantes para a pergunta “o que é função?” 

foram organizadas pelos autores em cinco categorias: pré-função, ação, processo 

correspondência e dependência. As respostas seriam agrupadas nessas 

categorias, se apresentassem as seguintes características: 

• Pré-função: Uma resposta que aparentasse indicar pouco ou nada do 

conceito de função, por exemplo, uma equação em x nunca relacionada a 

dois valores para y. 

• Ação: Uma resposta que indicasse a substituição de uma variável por um 

número, e a realização de cálculos para obter outro número. Um 

processo global de transformação de um número obtendo outro. Um 

exemplo de resposta para esse tipo de categoria é: uma operação 

realizada em um número. 

• Processo: Uma resposta que indicasse o uso coerente de uma entrada, 

uma transformação e uma saída de maneira geral, por exemplo, uma 

função é um sistema que toma uma entrada e dá apenas uma saída, uma 

operação que, quando uma variável é conectada a ela e existe uma e 

somente uma saída, ou um processo que toma um número ou um 

argumento, faz certas coisas que dá de volta um resultado. 

• Correspondência: Uma resposta que indicasse uma correspondência 

entre duas variáveis, por exemplo, uma expressão que para cada x existe 
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um único y, uma equação que cada termo x corresponde a um termo y, 

ou cada valor de x corresponde a um valor de y. 

• Dependência: Uma resposta que indicasse dependência entre duas 

variáveis. 

 

Os resultados da análise feita pelos autores podem ser observados nas 

tabelas a seguir. 

 

Tabela 2.1:  Percentual de respostas dadas pelos estudantes do grupo A no primeiro semestre em 
cada categoria para a questão “O que é função?” 

 Pré-função  Ação Processo Correspondência  Dependência 

Grupo A 42 27 3 27 0 

Fonte:  Schwingendorf, Hawks e Beineke (1992). 

 

Tabela 2.2:  Percentual das respostas dadas pelos estudantes no segundo semestre em cada 
categoria para a questão “O que é função?” 

 Pré-função Ação  Processo Correspondência  Dependência 

Grupo A 21 21 9 45 3 

Grupo B 55 15 0 25 5 

Fonte:  Schwingendorf, Hawks e Beineke (1992). 

 

Dos resultados apresentados, os autores ressaltam que no grupo A as 

respostas categorizadas como pré-função caíram pela metade comparando-se as 

duas tabelas, e ainda, em um panorama comparativo, é possível notar que os 

estudantes do grupo A tiveram um notável progresso no desenvolvimento do 

processo de concepção de função, quase 30% dos estudantes mostraram um 

progresso, observando a tabela 3.1 (em uma combinação entre processo, 

correspondência e dependência). No entanto, se observarmos a tabela 3.2, os 

avanços nessa mesma combinação chegam a 57%. Contudo, apesar dos 

resultados favoráveis apresentados pelos autores, eles salientam que ainda não 

são satisfatórios o bastante, pois apenas 4 dos 56 estudantes que participaram da 

pesquisa usaram os termos domínio e imagem em suas respostas. Esse fato 

reforça a ideia (MALIK, 1980 apud SCHWINGENDORF, HAWKS e BEINEKE, 

1992) de que os professores envolvidos em ensinar o conceito de função 
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enfrentam enormes dificuldades na comunicação desse conceito abstrato na sala 

de aula. 

Por seu turno, os resultados da análise dos dados coletados junto aos 56 

participantes, referentes aos exemplos de função, foram agrupados em sete 

categorias, conforme podemos observar a seguir: 

• I f(x) = ou y = soma algébrica ou expressão trigonométrica 

• II Gráficos (ou menção de gráficos) 

• III Uma equação em duas ou mais varáveis 

• IV Não uma função 

• V Uma situação descrita por palavras 

• VI Uma expressão algébrica, trigonométrica, vetorial etc. 

• VII Omissão/diversas respostas 

 

A tabela a seguir nos mostra quantitativamente como foi a distribuição dos 

exemplos dados pelos alunos de ambos os grupos. 

 
Tabela 2.3:  Percentual das respostas dos estudantes em cada categoria 

 I II III IV V VI VII 

        

Grupo A (Agosto de 1989) 60 24 5 5 0 1 5 

Grupo A (Maio de 1990) 48 28 14 0 0 6 3 

Grupo B (Maio de 1990) 43 5 7 7 15 5 18 

Fonte:  Schwingendorf, Hawks e Beineke (1992). 

 

Na tentativa de melhor entender a compreensão que os estudantes tinham 

a respeito do conceito de função, a segunda parte do questionário era composta 

por representações simbólicas e gráficas, nas quais o sujeito investigado teria que 

dizer se o que estava sendo representado era uma função, e em caso afirmativo, 

dizer se representava uma ou mais funções. 

Quanto às representações simbólicas, a tabela 3.4 apresenta em números 

percentuais as respostas dadas pelos estudantes. Vale a pena ressaltar que em 

alguns casos os números não chegaram a 100% pelo fato de alguns estudantes 

não responderem a questão. 



REVISÃO DA LITERATURA 
 

 129 

Tabela 2.4:  Resultado dos dados coletados nas representações simbólicas 

 
Fonte:  Schwingendorf, Hawks e Beineke (1992). 

 

Segundo os autores, seis estudantes do grupo B responderam que a 

equação 2 2 1x y+ =  poderia representar uma ou mais funções, dando as 

seguintes justificativas para a resposta sim: 

Círculo com raio 1 (2 respostas) 

Vira variáveis de 2 2 1x y+ =  para 21y x= −  x e y podem ser 
qualquer coisa (exemplo: x pode ser tempo, y pode ser distância 
ou temperatura). 
Pode resolver para uma variável em termos da outra 
(SCHWINGENDORF, HAWKS e BEINEKE,1992, p. 142). 

Diante desses comentários, as autoras afirmam que as justificativas dadas 

por esses estudantes sugerem que eles desenvolveram o conceito de função 

implícita. 

Os estudantes do grupo A, por sua vez, pensaram que a equação 

2 2 1x y+ =  poderia descrever uma ou mais funções, apresentando as seguintes 

justificativas: 

pode descrever uma função se você restringir o domínio (3 
respostas) 
resolver para y e olhar apenas para + ou – a raiz quadrada, então 
são duas funções diferentes 
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olhar para as partes dela, tal como áreas encaixotadas (4 
estudantes) 
círculo que pode ser quebrado em duas metades de círculo (2 
respostas) 
determinar intervalos para posteriormente se transformar em mais 
de uma função 
algumas partes são mais de uma função (2 respostas) 
restringir y≥0 (2 respostas) 
múltiplas funções, possível dependo do domínio e da imagem que 
você escolher, se o domínio é especificado, então é uma função 
(2 respostas) (SCHWINGENDORF, HAWKS e BEINEKE,1992, p. 
142). 

 

Diante dessas respostas, os autores afirmam que elas sugerem que os 

estudantes tenham bem desenvolvido o conceito de função implícita (pedaços de 

curvas que definem funções). 

Apesar de cada situação apresentada na tabela 3.4 representar uma ou 

mais funções, os autores ressaltam que apenas 15% dos estudantes do grupo B e 

22% dos estudantes do grupo A responderam sim para todas as oito situações. 

As representações gráficas que compuseram a segunda parte do 

questionário de coleta de dados do trabalho realizado por Schwingendorf, Hawks 

e Beineke eram constituídas por 12 representações gráficas, para as quais o 

estudante deveria dizer se tais representações correspondiam ou não a funções. 

Em caso de uma resposta afirmativa, deveria dizer se representava uma ou mais 

de uma função. As representações e o percentual de respostas dadas pelos 

estudantes podem ser observadas na figura 2.3 a seguir. 
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Figura 2.3:  Resultado dos dados coletados na representação gráfica 

 

Fonte:  Schwingendorf, Hawks e Beineke (1992). 

 

Segundo os autores, é importante destacar que a figura 3.3 mostra uma 

diferença entre os grupos, contudo essa diferença, além de quantitativa, é 

qualitativa e torna-se bastante evidente nas representações 2(b), 2(c), 2(f), 2(g), 

2(h) e 2(i). 

Nas representações 2(b), 2(f) e 2(g), o grupo A deu respostas similares 

àquelas fornecidas para a representação simbólica de um círculo. Muitos 

estudantes desse grupo indicaram pedaços dos gráficos para justificar a resposta 

dada, enquanto os do grupo B mais uma vez exibiram uma falta de compreensão 

do conceito de função implícita. 

De acordo com os autores, a comparação das respostas dadas pelos 

estudantes dos dois grupos para as representações 2(c) e 2(i) foi bastante 

interessante. Os estudantes do grupo A produziram inúmeros gráficos de funções 

implícitas durante todo o ano usando a ferramenta computacional. Pelo fato de 
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esses gráficos serem usualmente feitos por pontos, não foi surpresa muitos 

darem uma resposta afirmativa para as representações. Exemplos das respostas 

apresentadas pelos estudantes dos dois grupos podemos observar a seguir. 

Algumas respostas dadas pelo grupo A: 

para esse ponto x existe apenas um y (18 respostas) 
y função de x, x função de y (2 respostas) 
pontos formam uma função (4 respostas) 
teste satisfaz a linha vertical 
estranha limitação de domínio 
conjunto de pontos resultam na forma de uma função 
pode ser ponto de muitas funções (SCHWINGENDORF, HAWKS 
e BEINEKE,1992, p. 143). 

 

As respostas dadas pelos estudantes do grupo B foram as seguintes: 

apenas um ponto, pontos não são funções (5 respostas) 
y não varia com x, x não varia com y 
Sempre pensei que função era uma série de pontos, e não um 
único ponto 
Funções não podem ser representadas por pontos 
Poderia ser uma função, mas depende da curva desenhada que 
não é contínua (SCHWINGENDORF, HAWKS e BEINEKE,1992, 
p. 143). 

 
Para a representação 2(h) as explicações foram as seguintes: 

Grupo A: 

x é uma função de y (5 respostas) 
mudar x e y 
função em relação ao eixo x 
um x para vários y (SCHWINGENDORF, HAWKS e 
BEINEKE,1992, p. 144). 

 

 

Grupo B: 

Uma linha é uma função 
para cada valor de x existe um valor diferente para y, embora x 
seja constante 
gráfico se encaixa na equação x=-3 
se o valor de y dado que você sabe que x corresponde a ele 
(SCHWINGENDORF, HAWKS e BEINEKE,1992, p. 143). 
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Fazendo uma análise conjunta das respostas apresentadas pelos 

estudantes dos dois grupos, tanto para as representações simbólicas como para 

as representações gráficas, os autores concluem que apenas 11% dos 

estudantes do grupo A e 5% dos estudantes do grupo B disseram que todas as 20 

situações poderiam descrever uma ou mais funções. Eles ainda ressaltaram que 

50% dos estudantes do grupo A disseram que 16 ou mais situações poderiam 

descrever uma ou mais funções, comparando com o grupo B apenas 15% dos 

estudantes chegaram à mesma conclusão. As explicações dos estudantes do 

grupo A indicam que eles estavam pensando em pedaços de curvas que definem 

funções, com exceção de um estudante. Já os estudantes do grupo B davam 

claras indicações de que eles tinham desenvolvido as noções de função daquela 

maneira que aparece em suas justificativas. 

Apesar do sucesso apresentado pelos alunos que participaram das aulas 

do curso de Cálculo Computacional (grupo A), os autores ressaltam que algumas 

alterações deveriam ser feitas nesse curso para que os estudantes aprendessem 

com mais facilidade o conceito formal de função. 

A quarta parte do questionário de coleta de dados da pesquisa 

desenvolvida era: 

Nas sentenças a seguir, assuma que o domínio de f está contido 
no domínio de g. As seguintes sentenças são verdadeiras ou 
falsas? Se verdadeira, explique por que. Se falsa, dê um exemplo 
que mostre que a sentença é falsa. 
Se f e g ambas são 1-1, então f+g é 1-1. 
Se f e g ambas são 1-1, então a composição gof dada por g(f(x)) é 
1-1 (SCHWINGENDORF, HAWKS e BEINEKE, 1992, p. 143). 

 

De acordo com as autoras, as respostas dadas pelos estudantes de ambos 

os grupos para o item a foram, de maneira geral, bastante pobres se comparadas 

com as respostas dadas pelos estudantes do grupo A para o item b. A tabela a 

seguir mostra o percentual de acertos alcançados pelos estudantes investigados: 
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Tabela 3.5:  Percentual de respostas corretas para a parte 4 do questionário 

  Parte 4 (a) Parte 4 (b) 

Grupo A  36 72 

Grupo B  20 50 

Fonte:  Schwingendorf, Hawks e Beineke (1992). 

 

Pela tabela, podemos notar que os dois grupos apresentaram melhor 

desempenho no item b. Contudo, segundo as autoras, os estudantes do grupo A 

deram boas explicações cerca de 25% do tempo, enquanto nenhum dos 

estudantes do grupo B deu uma explicação que poderia ser considerada boa. No 

entanto, não foram surpresa as boas respostas dadas pelos estudantes do grupo 

A, uma vez que durante o curso de Cálculo Computacional foi gasto um bom 

tempo com o conceito de composição de função, principalmente com as ideias de 

composição como um processo. 

Após a apresentação e uma pequena análise da quarta parte do 

questionário, os autores apontam sugestões para melhoria do tratamento 

instrucional dado ao curso de Cálculo que os estudantes do grupo A realizaram. 

Tais sugestões não discutiremos aqui, pois a nosso ver não são relevantes para a 

nossa pesquisa. 

Caminhando para o encerramento do trabalho, os autores apresentam um 

resumo dos resultados relacionando-os com o quadro teórico que fundamentou a 

investigação. De acordo com eles, tais resultados foram animadores, os dados 

coletados evidenciaram que tratamentos instrucionais como o que eles realizaram 

no curso destinado ao grupo A, baseados em considerações epistemológicas e no 

uso da ferramenta computacional, podem produzir substanciais progressos no 

desenvolvimento da compreensão dos estudantes no que se refere ao sentido do 

conceito de função. Isso pode ser constatado pelo fato de os estudantes que 

participaram do curso terem desenvolvido uma compreensão para o conceito de 

função maior do que aqueles que tiveram aulas que abordavam métodos 

tradicionais de ensino. 

Tal fato ganha ainda mais força quando os autores se apoiam nos dizeres 

de Eisenberg, conferindo mais credibilidade para seus achados. Comentam que 

os estudantes 
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Terem habilidades para visualizar os gráficos de funções é um 
importante componente para um bom desenvolvimento do sentido 
de função, mas muitos estudantes são resistentes em conectar o 
gráfico de uma função com a sua descrição analítica 
(EISENBERG, 1992 apud SCHWINGENDORF, HAWKS e 
BEINEKE, 1992, p. 147). 

 

Resumindo, o tratamento instrucional dado ao curso realizado pelos 

estudantes que compuseram o grupo A para um desenvolvimento mais amplo da 

imagem do conceito e para a compreensão do significado de função contribuiu 

para o desenvolvimento das noções de funções implícitas descritas por pedaços 

de curvas. As entrevistas realizadas com os estudantes possibilitaram momentos 

de reflexão que certamente colaboraram para a evolução de cada um dos 

participantes, mostrando o efeito duradouro da intervenção realizada com o grupo 

A, assim como as respostas dadas pelos estudantes revelaram uma pequena 

incidência da restrição de continuidade. 

 

 

2.3  Pesquisas a respeito das concepções de função por parte de 

professores  

 

As obras que foram enquadradas nessa categoria teriam que discutir as 

concepções ou os saberes do professor referentes ao conceito de função. 

Nessa categoria, enquadramos os seguintes trabalhos: 

� NORMAN, Alexander (1992). Thechers’ mathematical knowledge of the 

concept of function. 

� ZUFFI, Edna Maura (1999). O tema “Funções” e a linguagem 

matemática de professors do Ensino Médio: por uma aprendizagem de 

significados. 

� ROSSINI, Renata (2006). Saberes docentes sobre o tema função: uma 

investigação das praxeologias. 

� COSTA, Claudio Bispo de Jesus (2008). O conhecimento do professor 

de Matemática sobre o conceito de função. 
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� MAGGIO, Deise Pedroso (2011). Saberes docentes de um professor 

que ensina função e conhece a teoria dos Registros de Representação 

Semiótica. 

 

Norman (1992) descreve um estudo realizado com professores do ensino 

secundário (equivalente ao nosso Ensino Médio), que teve por objetivo identificar 

os saberes desses sujeitos sobre funções e também verificar como esse 

conhecimento se manifesta em sala de aula. 

De acordo com o autor, existem vários estudos que abordam questões 

inerentes ao conceito de função, e muitos deles focam principalmente a 

aprendizagem, ou seja, em sua grande parte esses trabalhos procuram investigar 

somente os conhecimentos dos estudantes. Em razão do número escasso de 

trabalhos que investigam os saberes dos professores referentes ao conceito de 

função, o autor o faz com o intuito de contribuir com as pesquisas já existentes 

que se preocupam com os saberes dos estudantes. Tal investigação ganha 

importância, uma vez que o ensino e a aprendizagem constituem um processo em 

que estão em jogo os saberes de ambos os sujeitos envolvidos: professor e 

estudante. 

Uma maneira de categorizar os conhecimentos dos professores é 

identificar padrões de conhecimento, como a prática, conhecimento pedagógico, 

ou conhecimento do conteúdo. Segundo o autor, a prática é necessária para o dia 

a dia na sala de aula, planejar, administrar as tarefas, entre outros. Já o 

conhecimento pedagógico inclui o conhecimento da aprendizagem e a 

compreensão dos estudantes, a apropriação de metodologias para mediar a 

aprendizagem e técnicas para avaliar a evolução da compreensão dos 

estudantes. Desses importantes aspectos da sala de aula, Norman (1992) foca o 

conhecimento dos professores sobre o conceito de função e como eles 

disponibilizam esses conhecimentos aos estudantes. 

Partindo desse pressuposto, o autor lança o seguinte questionamento: Que 

tipo de compreensão ou entendimento os professores apresentam? Desse 

questionamento geral, o trabalho analisa especificamente os seguintes aspectos: 

(1) a exemplificação e caracterização de funções, (2) a capacidade de usar 
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funções de diversas maneiras e em diversos contextos, e (3) a expressão do 

raciocínio funcional. 

Com a exemplificação e caracterização de funções, procurou-se evidenciar 

elementos que indicassem a profundidade e a dimensão do conhecimento 

apresentado pelo professor, como também a capacidade de definir, exemplificar e 

caracterizar uma função. 

Com a aplicação de funções, o autor procurou coletar relatos dos 

professores que mostrassem a aplicação do conceito em situações diversas. Isso 

ajudaria responder alguns questionamentos, como: O que os professores sabem 

sobre funções? Como eles ilustram isso em contextos que vão além da sala de 

aula? Os professores podem construir situações em que as funções são 

elementos essenciais ou que podem ser descritas por uma função? 

Já o raciocínio funcional é um aspecto da compreensão dos professores 

que pode refletir no raciocínio puramente matemático, como nas definições, ou 

também nas aplicações em diferentes contextos. Esse tipo de raciocínio inclui a 

capacidade de deduzir propriedades ou generalizações relacionadas, usar o 

conhecimento para analisar e interpretar situações matemáticas envolvendo 

representações gráficas ou algébricas, e utilizar as funções para estender o 

conhecimento sobre um conceito matemático, processo ou situação. 

A pesquisa contou com a participação de dez professores norte-

americanos que estavam realizando o curso de mestrado em Educação 

Matemática, e oito destes estavam lecionando ou lecionaram Matemática na 

escola secundária. As observações e entrevistas relatadas no artigo são 

baseadas no grupo de oito professores. Vale a pena ressaltar que cada um dos 

oito professores no momento da realização da pesquisa tinha experiência no 

ensino secundário nos cursos em que a noção de função era introduzida. 

 

Exceto dois casos, os demais professores tinham formação em 

Licenciatura em Matemática. As duas exceções eram professores formados em 

música, mas apresentavam um bom repertório matemático, pois durante suas 
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graduações haviam cursado disciplinas de análise real e álgebra moderna ou 

linear. 

Com base nos trabalhos de Vinner & Tall (1981) e outros que discutem a 

questão da imagem do conceito e definição do conceito, o autor considera que um 

caminho razoável para compreender no que residem a definição e a imagem do 

conceito dos professores. Na tentativa de delinear algumas definições e imagens 

dos participantes, uma investigação individual com cada um dos professores foi 

realizada por meio de uma série flexível de questões focando a definição e a 

interpretação do conceito de função. 

A entrevista foi dividida em cinco áreas de questões: (a) formal e informal 

definição e exemplos; (b) reconciliação do exemplo com a definição; (c) 

identificação e produção de exemplo e contraexemplos; (d) interpretação do 

conceito de função para estudantes; e (e) raciocínio funcional, aplicações e 

funções em sofisticadas definições matemáticas. 

De acordo com o autor, apesar da diversidade de respostas apresentadas 

pelos professores, foi possível identificar temas gerais. Todos os participantes 

pareciam favoráveis a uma simples técnica para determinar se a situação 

apresentada representava uma relação funcional ou não, independentemente do 

contexto. Alguns recorriam a uma simples “visão de função” (aspectos visuais), 

pelo menos no nível operacional. Isto pareceu que a fixação desses professores 

consistia em uma particular imagem do conceito, ficando extremamente restrita a 

capacidade de identificar funções em outros contextos. 

O diálogo a seguir ilustra tal afirmação: 

0
( )

0 0

senxse xxf x
se x

 == 
 ≠

 

Professor G: Ah, danado. Eu esqueci ... Vamos ver, não há 
nenhum valor em 0. E a função seno dividido por x ... O que lhe 
parece? Isso é que é ... É apenas x, x não é necessariamente 
sempre um número inteiro? 
Entrevistador: É isso mesmo. 
Professor G: Eu não sei o que parece... Assim, o seno de x está 
chegando por aqui... Será que passa por 0?... Você sabe que eu 
tenho que recorrer para o visual, que eu sei fazer essas coisas. 
Você sabia que? ... Porque eu não consigo decorar nada. 
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Entrevistador: Existe alguma maneira que você poderia determinar 
se isso é uma função sem a imagem? 
Professor G: Espera, em 0 o seno de x é 0, o que é apenas o seno 
de x. Agora, se dividir por uma fração, que vai torná-lo maior e se 
você dividir por um radical, eu não sei o que acontecer... Oh! OK. 
Se você dividir por algo maior do que uma que vai torná-lo menor 
e se você dividir por algo entre isso vai torná-lo maior. Por isso, 
provavelmente vai ser... explodir a 0 alguma forma... e você tem 
um valor de 0, que é OK. Sim, isso é um gráfico de função. [Nota: 
Neste ponto, ela ainda tem que escrever ou desenhar qualquer 
coisa] 
Entrevistador: Um gráfico? 
Professor G: Na minha cabeça (NORMAN, 1992, p. 220). 

 

Por meio do diálogo apresentado anteriormente, percebe-se que o 

professor G a todo momento tenta recorrer à imagem gráfica da função para dar 

um parecer referente à situação exposta, mas mesmo assim ele demonstra 

dificuldades de emitir tal parecer, talvez pelo fato de se tratar de uma função que 

contém algumas complexidades, por exemplo, ser racional e envolver elementos 

trigonométricos. 

A mesma troca feita pelo professor G pode ser observada no diálogo a 

seguir com o professor D. 

1
( )

1

se x
f x

caso contrário

∈
= −

ℚ
 

Entrevistador: Você pode me dizer se isso é uma função? 
Professor D: Seria apenas um ponto? Significa uma linha, pontos 
em 1, 2, 3, ... 
Entrevistador: Só aqui? 
Professor D: Ah, isso é ℚ , que são os números racionais não é ... 
Então, que seria uma linha contínua, não é? ... Bem, não haveria 
alguns buracos. Eu não sei... É difícil imaginar os números que 
são números reais, mas não racionais. Portanto, não seria linha 
sólida, mas você teria que alguns buracos nos irracionais... Como 
em 2 , onde quer que a coisa é aqui... Portanto, seria uma 
função. Porque se você está aqui embaixo a -1 que significa que 
não é um número racional, para que houvesse um buraco aqui. 
Assim, o gráfico seria parecido com um buraco em linha com 
como aqui, mas lá embaixo você teria pontos. 
Entrevistador: Bom... Agora, você pode ver qualquer outra forma 
de justificar isso? 
Professor D: Não, apenas na minha cabeça (NORMAN, 1992, p. 
220). 
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Apesar de algebricamente menos complexa a expressão apresentada ao 

professor D, este não se sentiu à vontade para construir um gráfico e, de acordo 

com o autor, não percebeu a óbvia abordagem alternativa. É interessante também 

notar a sua interpretação para as duas porções do gráfico {1}x−ℚ  como uma 

linha com buracos e a sua peça complementar, { 1}x −ℚ , como uma coleção linear 

de pontos. 

O autor ressalta que um grande número de pesquisadores tem evidenciado 

que os estudantes preferem pensar em função simbolicamente mais do que 

graficamente, e não têm uma forte compreensão visual das informações 

presentes na representação gráfica de uma função. Alguns estudos destacam que 

os estudantes até apresentam uma boa leitura das informações presentes na 

representação gráfica, desde que essas informações estejam explícitas; se as 

informações aparecem implicitamente, o desempenho não se repete. 

As respostas dadas pelos professores no estudo realizado por Norman 

(1992) mostram um contraste bastante interessante ao comparar os resultados 

das pesquisas realizadas com estudantes com os achados de Norman. Segundo 

o autor, os professores investigados parecem preferir analisar graficamente um 

contexto funcional de uma dada expressão. Invariavelmente, quando um gráfico é 

dado (mesmo quando vem acompanhado de uma expressão algébrica 

correspondente), eles primeiro usam o gráfico para tentar determinar a 

funcionalidade, ou seja, quando uma situação era apresentada algebricamente 

para os participantes da pesquisa, eles preferiam converter isso para um gráfico 

sempre que possível.  

Segundo o autor, existem alguns fatores que podem ajudar a explicar a 

tendência de trabalhar com a representação gráfica presente nos professores, 

mas não nos estudantes. Primeiro, os professores participantes de tal estudo 

tiveram um contato considerável com as representações gráficas de funções, 

tanto como estudantes quanto como professores, e, ainda, apresentaram-se 

bastante confortáveis com os tipos padrões de gráficos. Os professores tiveram 

um alto grau de familiaridade com as informações que podem facilmente ser 

extraídas a partir do gráfico de uma relação, por exemplo, os pontos de 

descontinuidade, os intervalos de crescimento e decrescimento, máximos e 
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mínimos, são informações padrões solicitadas a estudantes do curso de Cálculo. 

Esse tipo de dados sobre funções é bem mais fácil de ser obtido na 

representação gráfica do que em outro tipo de representação. 

Contudo, de acordo com o autor, alguns estudos, principalmente de Even 

(1989), mostram que essa preferência dos professores em trabalhar com a 

representação gráfica da situação pode causar problemas na conexão entre as 

diferentes representações de função, estes persistem mesmo nos professores 

mais experientes. Isso parece ser algo que acontece de maneira automática, pois, 

se o indivíduo dedica seus esforços para trabalhar sempre com um tipo de 

representação, certamente ele terá dificuldade para trabalhar com as demais e 

transitar entre as diferentes representações. 

Para o autor, tais exemplos sugerem que uma simples imagem pode surgir 

de diferentes maneiras. Para alguns professores, essa fixação parece global no 

sentido de que essa imagem do conceito era fortemente ligada a uma particular 

representação. Em outros, a fixação parece ser contextual, de forma que o modo 

particular da função apresentada domina tanto a percepção de função quanto 

qualquer processo mental envolvido. 

Quando solicitado para que os participantes dessem uma definição informal 

de função que seria útil para explicar o conceito para alguém que não o 

compreendeu da maneira formal, eles apresentaram respostas as mais variadas 

possíveis. Apesar de terem uma preferência pela representação gráfica, apenas 

um deu uma interpretação gráfica. Três forneceram exemplos da relação entre 

dois conjuntos; dois usaram a ideia de função como máquina; um descreveu 

função como um conjunto de regras ou descrições; e um deu uma interpretação 

bastante metafísica. As definições informais dadas pelos professores se 

mostraram bastante padronizadas e, segundo o autor, extremamente limitadas 

em sua amplitude, pois as explicações restringem a compreensão do conceito em 

um sentido mais amplo e não trazem em seu bojo o principal aspecto de uma 

função: a relação presente na situação. 

O autor ainda complementa: 

Eu diria que função é um abstrato pensamento matemático que 
existe em nossa mente, e todas essas coisas que usamos – 



REVISÃO DA LITERATURA 
 

 142 

função como máquina, ilustrações, gráficos, e assim por diante – 
são apenas maneira de atribuir exemplos concretos para que 
possamos visualizar alguma coisa que uma função faz. Eu ficaria 
totalmente perdido se tivesse que descrever função como 
exatamente é. Existem vários tipos de descrição, mas... 
(NORMAN, 1992, p. 223). 

 

Apesar de apresentarem descrições limitadas, todos os professores 

manifestaram corretamente a definição do conceito de função, dois deles tinham 

consideráveis dificuldades na generalização espontânea da relação funcional, 

diferente do que foi exposto até o momento. O diálogo do pesquisador com o 

professor C pode ilustrar essa situação: 

Entrevistador: Você poderia me dar alguns exemplos para ajudar 
a esclarecer o que você disse? [Sobre a função ser um conjunto 
de regras.] 
Professor C: Bem, uma coisa para uma função estaria tomando x 
e transformando x+1. Então você levaria 2 ... 2 +1 é 3. Então, 
você vai ter apenas um resultado de cada vez. Será sempre um 
número maior do que com o que começou... Um que não é uma 
função seria coisas como – [suspira] – a raiz quadrada de x. 
Então, quando você começa com 4, você pode tirar a raiz 
quadrada e vai ser 2 ou -2. Então você tem duas respostas. Você 
começou com um número, mas tinha dois possíveis lugares para 
ir. Então, isso não é uma série de funções. 
Entrevistador: Você deu um tipo numérico de situação aqui. Você 
acha que há outros exemplos ou maneiras que você julga ser útil 
para descrever o que é uma função? 
Professor C: Há, mas eu não consigo pensar em nenhum que 
pareça importar, você sabe... [Longa pausa, mas sem mais 
comentários] (NORMAN, 1992, p. 223-224). 

 

Tais dificuldades mostram que a imagem do conceito de função desses 

professores não é muito rica. No diálogo envolvendo o professor C, é possível 

observar um exemplo da restrição de quantidade (DUBINSKY e HAREL, 1992), 

ou seja, a tendência de pensar na situação funcional apenas envolvendo entradas 

e saídas numéricas. 

Quanto à definição formal solicitada aos professores, todos, exceto um, 

deram uma definição matemática razoável. A maioria apresentou uma definição 

bastante geral, por exemplo, “um conjunto de pares ordenados, para os quais a 

primeira coordenada (x elemento do domínio) é associada a uma segunda 

coordenada (y elemento do contra domínio)”. O autor destaca que os professores 
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mencionaram a forma de representação (x, y), mas em momento algum 

comentaram a respeito do uso de (x, y) em vez de (y, x). No entanto, uma 

professora (G) que estava cursando álgebra linear deu uma definição mapping: 

“Um mapping leva um elemento do conjunto V para o conjunto W, onde cada 

elemento de V é mapeado para um único elemento do conjunto W”. 

A definição dessa professora, segundo o autor, era totalmente influenciada 

pelas aulas de álgebra linear, pois, ao formular tal definição, ela usava termos- 

padrão para distinguir espaços lineares. Sua compreensão para avaliar a 

natureza de uma função era baseada em transformações de espaços vetoriais, 

cujo assunto ela vinha trabalhando há algum tempo. 

A definição dada por essa professora consistia em um misto entre domínio 

e contradomínio, como pode ser visto a seguir: 

G: Bem, ele tem algo a ver com a, cada elemento do 
contradomínio tem que associar com a, uh, ... Vamos ver, o 
caminho que é isso? É por isso que eu odeio definições, eu não 
sei para que lado vai! 
Entrevistador: Bem, você tem um gráfico. Você pode dizer a partir 
do gráfico? 
G: Não, porque as palavras nem sempre fazem sentido para mim. 
É cada elemento do domínio corresponde com um único elemento 
do contradomínio ... ou vice-versa ... Então eu não uso sempre, eu 
não gosto. Não, isso não faz sentido para mim... Cada elemento 
do domínio não coincide com um único elemento do 
contradomínio [referindo-se o conjunto {(1,3), (2,3), (3,3)}], mas 
vice-versa, de modo que cada elemento do contradomínio 
corresponde com um único elemento do domínio. 
Entrevistador: Agora que [apontando para o mesmo conjunto] foi a 
coisa que você chama uma função no início da entrevista. 
G: Esse? 
Entrevistador: Sim. 
G: Uh-uh? 
Entrevistador: E isso é uma função. Isso foi o que você ligou mais 
cedo como uma função. É cada elemento do contradomínio 
combinada com um único elemento do domínio? ... [sem 
resposta]... Que é o domínio e que é o contradomínio? 
G: [. Mistura-se] (NORMAN, 1992, p. 224-225). 

 

Essa troca realizada pela professora não indica que ela tenha desenvolvido 

um conceito completo de função. Em outros contextos, ela exibe uma sofisticada 

compreensão. Contudo, o autor salienta que essa troca é preocupante, e indica 
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que G e outros professores parecem achar a definição formal de função, no 

mínimo confusa. De fato, para essa professora e talvez para muitos outros parece 

existir um abismo entre a definição do conceito (definição formal) e a sua imagem 

do conceito. 

Para determinar a funcionalidade, os professores se mostraram 

competentes para definir se a situação apresentada se tratava ou não de uma 

situação funcional, porém isso não aconteceu livre de dificuldades. As 

dificuldades apresentadas pelos sujeitos investigados concentraram-se em duas 

categorias: (1) confusão com a notação e (2) problemas com as funções não 

polinomiais.  

Alguns dos professores investigados apresentaram dificuldades com a 

notação da função, isso pode ser observado com o diálogo entre o pesquisador e 

o professor L, que segundo o autor foi realizado 15 minutos depois de terem 

discutido a funcionalidade da equação polar ( ) 2ρ θ = . 

Entrevistador: É uma função? ( ) 2[    ]f y y= . 
L: Isso é a mesma coisa que fizemos com o θ um tempo atrás. 
Entrevistador: Então é isso? 
L: Sim. 
Entrevistador: E se eu escrevesse isso ... 2[   ]x y=  substituindo x 
por este [apontando para ( )]f y ? 
L: Bem, se você escolher arbitrariamente fazer isso, ele vai mudar 
a minha resposta. 
Entrevistador: E se eu decidi chamá-lo de z? [escreve 2]z y= . 
Isso estaria ok? 
L: Eu acho que você poderia chamá-lo de qualquer coisa que você 
quiser, mas depois... você está fazendo coisas estranhas com o 
nome da função que eu quero pensar... Isso ainda é um y. 
Entrevistador: Será que faria diferença, claro, se em vez de este 

2[ ]x y= , eu disse ( ) 2x y y=  [.Escreve isso] 
L: Agora x não é mais uma variável, que é o nome da função. Ou 
o nome da relação. 
[...] Agora, espere um minuto. Você não pode escrever dessa 
maneira, se é uma relação. A notação é errada. Não é uma 
função. Eu não sei o que faria com que (NORMAN, 1992, p. 225). 

 

Esse tipo de dificuldade apareceu sempre quando surgiam x e y, e eles não 

eram operados em termos de valores do domínio e contradomínio 

respectivamente. Esse tipo de confusão, segundo Wagner (1981) apud Norman 

(1992), pode ser notado frequentemente em estudantes do Ensino Médio. A 
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segunda possibilidade para essa confusão é que a simbólica imagem do conceito 

de função de professores está exclusivamente relacionada com a expressão 

( )y f x= . Um exemplo disso foi evidenciado quando perguntado a um dos 

professores se na equação 24x y= , x é uma função de y. Ele respondeu: “Não. y é 

uma função de x”.  

O outro tipo de dificuldade encontrada nas respostas dos professores 

estava relacionado com as equações com as quais os professores não tinham 

muita familiaridade ou com aquelas que eles não tinham uma representação 

gráfica. Vários professores apresentaram dificuldade em determinar a 

funcionalidade de ( ) sen xf x
x

= , ( ) secf x x=  ou ( ) xf x e= . De acordo com o autor, 

isso ocorreu para alguns professores porque eles não conseguiam associar a 

função com o seu gráfico. E para outros essas funções não polinomiais pareciam 

um raciocínio nem numérico nem algébrico, aparentava apelar para a definição de 

função para que as transformações fossem realizadas. 

A maioria dos professores investigados na pesquisa demonstrou 

dificuldades na compreensão das funções cuja representação algébrica não era 

um polinômio, e isso ficou evidente quando depararam com a função que é 

algebricamente representada por xy e= . Muitos deles ao interpretarem essa 

equação faziam menções á variável independente, mas não faziam qualquer 

comentário a respeito da variável dependente.  

Apesar das dificuldades apresentadas pelos professores, eles se 

mostraram bastante seguros a respeito da compreensão de função que traziam 

consigo, aplicando-a nas diversas áreas e nos vários contextos que envolviam os 

questionamentos. 

Posteriormente, foram apresentadas aos participantes situações de níveis 

mais elevados, as quais estavam relacionadas aos cursos que tinham realizado 

anteriormente, por exemplo, aqueles que realizaram um curso de álgebra abstrata 

foram questionados sobre homomorfismo e isomorfismo. Já aqueles que fizeram 

o curso de análise real foram questionados a respeito de sequências (como 

funções →ℕ ℝ ) e operações integrais. Vale a pena ressaltar que todos foram 
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questionados a respeito de gráficos polares. Um dos itens presentes no 

questionário foi a equação ( ) 2ρ θ =  e um gráfico que correspondia a um círculo no 

sistema de eixos polares. Essa questão mostrou que o teste da linha vertical 

muito valorizado apresenta falhas. O diálogo entre o pesquisador e o professor T 

é um exemplo disso. 

T: Eu não tenho a menor... Ah, o gráfico não é uma função, mas 
eu não penso de maneira polar. Eu tenho que orientar a minha 
mente nesse sentido. E entrar em um modo polar, a fim de... 
Entrevistador: Bem, já que os próximos dois gráficos são polares, 
por que não tentar entrar em modo polar? 
T: Bem, se eu vou olhar para a imagem, então, que não é uma 
função... oh... mas eu não posso olhar para ele da mesma forma, 
ou eu posso? 
Entrevistador: Eu não sei. 
T: Bem, eu acho que posso. Não é uma função. Se você fosse 
para mudar a forma da coordenada, você teria uma equação de 
um círculo... 
Entrevistador: Nós temos aqui um dilema: é a funcionalidade 
determinada pelo gráfico de uma relação ou uma fórmula que 
define? 
T: Hum, acho que possivelmente o teste “linha vertical” não 
funciona quando você está trabalhando em coordenadas polares. 
Eu não sei se isso é verdade, mas é possível que ele pode 
trabalhar apenas para... lineares e quadráticas e esses tipos de 
coisas (NORMAN, 1992, p. 226). 

 

De acordo com o autor, os professores mostraram que, para reconhecer o 

gráfico de uma função, eles precisam visualizar a relação descrita por meio de 

uma fórmula. Nas questões que envolviam outros contextos, como aquelas sobre 

manipulação diferenciais e integrais, os sujeitos investigados também não 

mostraram um bom desempenho, apenas dois dos oitos revelaram um 

conhecimento mais aprimorado a respeito dessas questões. 

No tocante às situações funcionais e ao raciocínio funcional, os professores 

apresentaram moderada dificuldade em determinar os exemplos, a maioria deles 

recorreu a situações presentes nos livros didáticos, tais como situações que 

envolvem alguma variável e seu respectivo tempo, a quantidade de combustível 

gasto por um automóvel durante uma viagem, o rendimento de um capital 

aplicado em um banco após alguns anos etc. 
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O autor conclui seu estudo ressaltando que existem vários trabalhos que 

investigam o conhecimento dos alunos a respeito do conceito de função, mas o 

número de trabalhos que envolvem professores é muito pequeno. As pesquisas 

que investigaram a compreensão dos estudantes mostram que eles apresentam 

um fraco entendimento a respeito de tal conceito, e que esse entendimento se 

restringe à compreensão instrumental. Poderia isso estar ligado à compreensão 

apresentada pelos professores? Essa é uma questão que não pode ser 

respondida com exatidão pelo estudo em questão, porém ele aponta alguns 

indícios que podem ser seguidos e investigados mais a fundo. O desejo do autor 

era que os professores investigados apresentassem uma compreensão ampla e 

profunda do conceito de função, mas não foi o que aconteceu. 

Norman ainda salienta que os professores participantes apresentaram 

diversas lacunas na compreensão do conceito de função, as quais se 

manifestaram de diferentes formas em cada um dos sujeitos. Contudo, a análise 

das entrevistas permitiu realizar observações que possibilitaram fazer algumas 

generalizações, tais como: 

� os professores são sensíveis às definições informais de função que são 

utilizadas para determinar a funcionalidade das relações; 

� preferem as representações gráficas às representações numéricas e 

simbólicas; 

� alguns exibem um simples conceito de fixação quando interpretam 

funções; 

� não têm construída uma forte conexão entre suas definições informais e 

o que entendem por definição matematicamente formal; 

� prontamente identificaram exemplos-padrão de funções como tais, mas 

nas situações mais complexas às vezes dependem de inapropriados e 

incorretos testes de funcionalidade; 

� têm dificuldade de imaginar e identificar situações físicas que 

apresentam uma relação funcional; 

� conhecem bem a evolução do conceito de função que aparecem nos 

livros; 
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� sentem-se confortáveis com a abordagem tradicional para a introdução 

e desenvolvimento do conceito de função nas definições instrumentais. 

 

Norman encerra seu trabalho destacando que o conceito de função é 

central na Matemática, portanto é essencial que os educadores matemáticos 

voltem suas atenções para determinar o que os professores sabem sobre 

funções, e como esse conhecimento se manifesta em sala de aula. 

Seguindo nossa revisão, apresentamos a pesquisa desenvolvida por Zuffi 

(1999), cujo título é O tema funções e a linguagem matemática de professores do 

Ensino Médio: por uma aprendizagem de significados. Tal estudo trata-se de uma 

tese de doutorado cujo objetivo foi investigar a linguagem utilizada por 

professores de Matemática que atuam no Ensino Médio quando tratam do tema 

funções, procurando identificar as formas de expressão desses sujeitos vistos 

como mediadores e “catalisadores” do processo de desenvolvimento de seus 

alunos (VYGOTSKY, 1989, apud ZUFFI, 1999) ao lidarem com suas próprias 

concepções sobre o tema, bem como explorá-lo nas situações pedagógicas em 

sala de aula. 

Pelo fato de o estudo ser fundamentado em uma perspectiva vygotskiana, 

os contextos culturais em que se inserem os significados foram fundamentais, 

portanto os dados foram coletados no ambiente natural em que ocorrem as 

expressões dos professores por meio da linguagem matemática – a sala de aula. 

Além da observação da atuação dos professores, os sujeitos investigados 

responderam a um questionário e concederam uma entrevista cujo tema central 

era o conceito de função. 

A análise dos dados coletados por Zuffi (1999) apontaram que a linguagem 

formal do professor que emergiu nas entrevistas e nas respostas às questões do 

questionário é bastante próxima das definições mais atuais do conceito, como as 

de Bourbaki e Dirichlet. Contudo, a autora salienta que em seu uso prático, por 

meio dos exemplos e da resolução de problemas, o conceito fica restrito a 

concepções mais clássicas, como a de Euler. 

A autora ainda salienta que existe uma coincidência na essência das 

concepções próprias dos professores, com sua prática pedagógica ao tratarem de 
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funções em sala de aula. Ela evidencia também a existência de uma dicotomia 

entre a linguagem matemática utilizada para lidar com o “teórico” e aquela para 

expressar questões “práticas”. 

Na sequência, apresentamos a pesquisa de Rossini (2006), que se trata de 

uma tese de doutorado intitulada Saberes docentes sobre o tema função: uma 

investigação das praxeologias. Em seu trabalho, Rossini aborda as concepções e 

dificuldades de um grupo de professores sobre o conceito de função, como 

também a superação de tais dificuldades ao longo de um processo de formação 

continuada. 

A autora realizou um estudo que teve por objetivo investigar a 

(re)construção do conceito de função por um grupo de professores de Matemática 

da rede pública estadual de ensino de São Paulo, ao desenvolverem 

coletivamente e aplicarem uma sequência didática para o ensino e aprendizagem 

do tema em uma classe de oitava série dessa rede. Além disso, pretendia 

contribuir para a formulação de diretrizes destinadas à formação continuada de 

professores de Matemática e seu desenvolvimento profissional. Nesse sentido, a 

pesquisa buscou responder as seguintes questões: Quais as organizações 

matemáticas são mobilizadas durante a construção de uma sequência de ensino 

sobre funções para uma oitava série do Ensino Fundamental? Como os 

professores (re)constroem seus saberes docentes sobre o conceito de função? 

A metodologia adotada buscou subsídios na pesquisa-ação, principalmente 

pelo fato de se caracterizar como uma pesquisa colaborativa, na qual possibilitou 

a interação entre o pesquisador, professores e sua prática em formação e em 

ação. 

A fundamentação teórica foi a Teoria Antropológica do Didático de 

Chevallard (1999) que permitiu modelar o conceito de função em termos de 

Organização Matemática e Organização Didática, associadas às concepções de 

função: Interdependência de grandezas, máquina de entrada e saída, expressão 

analítica, padrão de regularidade de sequências geométricas e correspondência 

entre conjuntos. 
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Tal fundamentação deu sustentação para a análise de alguns livros 

didáticos de Matemática destinados à oitava série e das produções dos 

professores ao longo do processo de formação continuada.  

A partir de uma análise dos dados coletados à luz de tal teoria, a autora 

conclui que à medida que os docentes constroem as organizações didáticas, ao 

preparar uma sequência de atividades para o ensino e aprendizagem de função 

para uma turma de oitava série, eles (re)constroem os seus saberes sobre esse 

objeto matemático. No final, eles conseguiram fazer uma relativa articulação entre 

as organizações mobilizadas, dando-lhes a possibilidade de criar novos 

conteúdos. O fato de construir uma sequência de ensino e aplicar em sala de 

aula, segundo a autora, fez com que os professores olhassem seus alunos de 

maneira mais positiva e se sentissem mais valorizados no seu trabalho. 

Outro trabalho que encontramos relacionado ao tema função com as 

concepções de professores foi a pesquisa de Costa (2008), que se trata de uma 

dissertação de mestrado cujo título é O conhecimento do professor de Matemática 

sobre o conceito de função.  

O estudo de Costa (2008) teve por finalidade verificar o conhecimento do 

professor sobre o conceito de função. Para tanto, o autor investigou trinta e seis 

professores de Matemática que participavam da disciplina de variáveis reais, que 

integra o curso de pós-graduação lato sensu em ensino de Matemática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados por meio de 

um questionário contendo dez questões a respeito do tema função. 

A fundamentação teórica procurou destacar alguns aspectos históricos e 

epistemológicos referentes a tal conceito, bem como a sua importância na 

formação de professores. Dentre as várias obras que o autor utilizou para compor 

seu quadro teórico, destacamos Tall (1981), Sierpinska (1992) e Zuffi (2001). 

O autor a princípio analisa as respostas dadas por cada um dos 

professores ao questionário. Após análise inicial, foram selecionados dez sujeitos 

para uma entrevista que ocorreu no final do curso de variáveis reais. Os dez 

sujeitos selecionados foram aqueles cujas respostas não atingiram os objetivos 



REVISÃO DA LITERATURA 
 

 151 

da pesquisa, por isso a necessidade de retomar algum tempo depois essas 

mesmas questões. 

Nas entrevistas, o autor evidenciou que muitos aspectos relacionados ao 

conceito de função, mesmo sendo revisado durante a disciplina de variáveis reais, 

ainda não eram de domínio dos professores; eles apresentavam certa repulsa ao 

formalismo matemático e procuravam a todo momento uma aplicação “prática 

para o que aprendiam”.  

Em suma, mesmo após cursar uma disciplina cujo cerne era o conceito de 

função, algumas crenças e afirmações a respeito de tal conceito foram mantidas, 

assim como certos procedimentos ou argumentos utilizados para responder 

algumas questões também persistiram. 

Para finalizar essa revisão, apresentamos a pesquisa de Maggio (2011), 

que se trata de uma dissertação de mestrado cujo título é Saberes docentes de 

uma professora que ensina função e conhece a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica. 

O estudo de Maggio (2011) teve por fim analisar o ensino de função 

planejado e vivenciado em sala de aula por uma professora que conhece os 

pressupostos da teoria dos registros de representação, e ainda investigar como 

as representações semióticas são utilizadas na organização dos planejamentos 

de ensino, bem como são conduzidos em sala de aula. 

O quadro teórico, além dos subsídios dos registros de representação 

semiótica de Duval, também foi composto por outros aportes, como a teoria 

pedagógica de Maurice Tardif, o conceito de mediação de Vygotski e as ideias de 

diferentes estratégias de ensino de Brousseau. 

O estudo de caráter qualitativo, classificado como estudo de caso, teve 

seus dados coletados de três maneiras distintas: entrevistas semiestruturadas e 

não estruturadas, sessões reflexivas e diário de campo (gravação de imagens).  

Os dados coletados por meio desses instrumentos permitiram constatar 

que as representações semióticas de função mais utilizadas por essa professora 

são: gráfica tabular, gráfica cartesiana, algébrica, simbólica e língua natural. As 

atividades que favorecem essas representações normalmente envolvem a 
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transformação do tipo conversão e diferentes noções compõem o conceito de 

função, tais como: variação, dependência, grandeza, variável, regularidade e 

padrão em sequências numéricas, domínio, imagem, contradomínio e intervalo no 

traçado reto. A representação na língua natural é empregada pela professora na 

condução das demais representações semióticas, sobretudo na devolução das 

perguntas. 

Os dados ainda revelaram que a professora investigada apresentava um 

processo contínuo de reflexão sobre a sua prática, fato esse que, segundo a 

autora, é fruto do aprendizado adquirido durante um curso de especialização 

stricto sensu que lhe forneceu uma formação didática mais consistente. 

 

Ao finalizarmos a revisão da literatura, o contato com algumas pesquisas 

nacionais e internacionais permitiu fazermos um balanço a respeito do cenário 

das pesquisas em Educação Matemática que envolvem o conceito de função. De 

acordo com o que levantamos, foi possível perceber que os aspectos históricos e 

epistemológicos referentes a tal conceito se refletem de maneira direta no ensino 

e na aprendizagem do mesmo, como também evidenciamos a existência de 

muitas pesquisas que tratam das concepções de função por parte dos estudantes, 

e poucos são os trabalhos que abordam as questões relacionadas às concepções 

e saberes dos professores desse conceito, porém ainda não encontramos 

estudos que tratassem das concepções desses dois sujeitos (professor e aluno) 

ao mesmo tempo, procurando relacioná-las. 

Partindo do pressuposto de que existe uma escassez de trabalhos que 

tragam em um mesmo panorama as concepções de professores e alunos, 

consideramos que a nossa pesquisa pode contribuir com a Educação Matemática, 

reafirmando alguns aspectos já evidenciados em outras pesquisas, ressaltando 

outros que ainda foram pouco explorados e evidenciando caminhos para futuras 

pesquisas. 

A revisão da literatura que compôs este capítulo, além de nos deixar a par 

das pesquisas que investigam aspectos relacionados ao ensino e a aprendizagem 

de função, nos forneceu elementos que subsidiaram a seleção das ideias teóricas 

que fundamentaram o presente estudo. Os pressupostos teóricos que com os 
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estudos aqui elencados respaldaram a análise dos dados que coletamos serão 

apresentados e discutidos no próximo capítulo. 

 

 





 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

 

Este capítulo é dedicado à apresentação de alguns pressupostos de cunho 

teórico que, com os estudos elencados na revisão de literatura, nos deram 

suporte para a realização da análise dos dados coletados.  

Iniciamos destacando algumas ideias contidas na Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica de Raymond Duval. Na busca de realizar uma 

discussão abrangente que nos leve a melhor compreender tais ideias, optamos 

por começar procedendo a uma breve discussão a respeito da Semiótica, e, em 

seguida, prosseguimos com uma discussão sobre a teoria e seus 

desdobramentos.  

Na sequência, são apresentados e discutidos os aspectos referentes à 

compreensão de estudantes a respeito dos diferentes tipos de função. Toda a 

discussão será pautada no estudo de Vinner (1992), no qual o autor procura 

evidenciar alguns aspectos como a imagem do conceito versus definição do 

conceito, a compartimentalização de conhecimentos, o raciocínio e o ganho 

cognitivo a longo prazo. 

O capítulo se encerra com uma discussão baseada nas ideias relacionadas 

aos saberes do profissional que atua em sala de aula. Para tanto, procuramos nos 

fundamentar nos discursos de Maurice Tardif, na busca de melhor compreender 

como são constituídos os saberes docentes e como eles são empregados no 

cotidiano na profissão do magistério, uma vez que a figura do professor se 
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constitui em um dos sujeitos analisados em nosso estudo. Inicialmente, essa 

última seção traz à tona as diferentes fontes que constituem os saberes do 

profissional que ensina, e finalmente se encerra com uma síntese que procura 

evidenciar a maneira como esses saberes se constituem ao longo do tempo, e 

como eles são utilizados no fazer da profissão. 

 

 

3.1  O que é semiótica? 

 

Para que possamos desencadear uma discussão a respeito da importância 

dos registros de representação semiótica no fazer matemática, julgamos 

necessário, inicialmente, realizar uma breve incursão na ciência Semiótica, que 

por sua capacidade de abrangência pode ser encontrada no interior de outras 

ciências. 

O nome Semiótica vem da raiz grega semeions, que significa signo. 

Portanto, de uma maneira simplista, a Semiótica pode ser entendida como a 

ciência dos signos. Como todo e qualquer tipo de linguagem, está repleta de 

signos e sua compreensão e apropriação consistem exatamente nas codificações 

de tais signos. Então, de uma maneira um pouco mais abrangente, podemos dizer 

que a Semiótica é a ciência geral das linguagens. 

A Semiótica está diretamente ligada com as linguagens, portanto, 

passaremos a discutir a diferença entre língua e linguagem e mais adiante 

retomaremos a discussão a respeito do signo, tentando dar-lhe uma definição que 

possa levar o leitor a compreender a sua importância nas linguagens e, 

sobretudo, na Semiótica. 

É tão forte e marcante em nossas vidas a presença da língua que falamos 

e usamos para escrever – a língua materna – que é possível passar 

desapercebido que essa não é a única forma de linguagem que podemos 

produzir, criar, transformar e consumir. Nesse sentido, Santaella destaca: 
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É tal distração que a aparente dominância da língua provoca em 
nós que, na maioria das vezes, não chegamos a tomar 
consciência de que ao nosso estar no mundo, como indivíduos 
sociais que somos, é mediado por uma rede intrincada e plural de 
linguagens [...] (2005, p. 14). 

 

Nessa direção, podemos evidenciar que a língua não é a única forma de 

linguagem, pois podemos nos comunicar também por meio da leitura, 

movimentos, imagens, gráficos, sinais, sons, objetos, gestos, expressões, cheiros, 

tato e olhar. A língua é, portanto, uma entre muitas maneiras de linguagens que o 

ser humano usa para se comunicar. 

Sendo assim, quando falamos de linguagem, estamos nos referindo a uma 

gama enorme de formas sociais de comunicação e de significação que inclui a 

linguagem verbal articulada, mas também a linguagem dos surdos-mudos, o 

sistema codificado da moda, da culinária e tantos outros. 

Por outro lado, o termo linguagem também pode ser estendido a outros 

sistemas que não estão estritamente restritos aos seres humanos, como a 

linguagem binária que os computadores utilizam para se comunicar entre si e com 

os homens; até aquilo que a natureza revela ao homem pode ser considerado 

uma forma de linguagem. 

Nessa medida, parafraseamos Santaella (2005) quando define que a 

Semiótica é a ciência que tem por objeto a investigação de todas as linguagens 

possíveis, ou seja, tem o objetivo de examinar os modos de constituição de todo e 

qualquer fenômeno de produção de significação e sentido. 

Após realizarmos observações, procurando diferenciar língua de linguagem 

e evidenciar a importância da linguagem na Semiótica, retomamos a discussão a 

respeito do signo e sua importância nas linguagens e por consequência na 

Semiótica. 

Um signo procura representar, em parte pelo menos, um objeto, que é de 

certa forma a causa determinante do signo. Dizer que ele representa seu objeto 

implica que ele afete a mente de maneira imediata despertando nela algo que é 

proveniente do objeto. Essa determinação de causa imediata e determinante é o 

signo, sendo a que a causa imediata é o objeto. 
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Nesse sentido, Santaella define que “o signo é uma coisa que representa 

outra coisa: seu objeto. Ele só pode funcionar como um signo se carregar esse 

poder de representar, substituir outra coisa diferente dele” (2005, p. 90).  

Portanto, um signo pode representar de maneira simplista e de fácil 

entendimento um objeto e, muitas vezes, tem a finalidade de ativar a mente do 

indivíduo, chamando a atenção para uma mensagem importante. Ele estabelece 

uma relação triádica entre o objeto, o objeto imediato e o interpretante. Tal 

relação pode ser observada no esquema a seguir: 

 

Esquema 3.1: Relação triádica de um signo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Santaella (2005) com adaptações 

 

Um signo, portanto, é uma representação geral de uma relação triádica 

entre os correlatos (objeto imediato, interpretante e objeto). O objeto imediato é o 

primeiro desses correlatos, ou seja, aquilo que funciona como signo para quem 

percebe – trata-se de um desenho figurativo, é a aparência do desenho, no modo 

que ele intenta representar por semelhança a aparência do objeto. Já o 

interpretante não é necessariamente um ser psicológico, é o efeito do signo, 

SIGNO 

Objeto 

Objeto 
imediato Interpretante 
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naquele ou naquilo que interpreta, podendo incluir seres não humanos, por 

exemplo, os computadores. Ele surge por determinação do objeto imediato, que 

por sua vez é determinado pelo objeto (aquilo referido pelo signo), em uma 

relação triádica, que faz parte de um processo contínuo, no qual todos correlatos 

possuem natureza sígnica. 

A figura a seguir nos possibilita fazer uma análise dessa relação, dando 

uma ideia da finalidade de um signo: 

 

Figura 3.1:  Exemplo de um objeto imediato usado na sinalização de trânsito. 

 

 

Na figura 3.1, o objeto imediato é a própria placa de trânsito, ela funciona 

como um signo para quem percebe. O interpretante é o efeito que essa placa de 

trânsito provoca em quem a interpreta (o motorista), e, nesse caso, ela coloca o 

indivíduo em estado de atenção, fazendo com que ele reduza a velocidade do 

veículo que está conduzindo. E o objeto, por sua vez, seria o obstáculo que está 

sendo representado pela placa de trânsito. 

A placa de trânsito apresentada na figura 3.1 é um o objeto imediato de um 

signo, tem a função de chamar a atenção dos motoristas de que existe uma 

lombada no trajeto do percurso. Ela tem o poder substituir a expressão “atenção, 

lombada!”. 

Um signo não é um objeto, ele está no lugar do objeto, é a imagem mental 

que o indivíduo faz do objeto ao interpretar o objeto imediato, por exemplo: a 
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palavra cadeira, o desenho de uma cadeira, a fotografia de uma cadeira, a 

miniatura de uma cadeira, ou mesmo o olhar do indivíduo para uma cadeira, 

representam o objeto cadeira. 

Haja vista que procuramos compreender um pouco a ciência que estuda os 

diversos tipos de linguagens, uma inquietação surge: qual é a relação da 

Semiótica com a Matemática? 

Procurando responder tal inquietação, encontramos nos escritos de 

Santaella (2005) que a Semiótica foi concebida como ciência e sob o caráter das 

ciências da descoberta, localiza-se entre a Matemática e a Ideoscopia,9 sendo 

essas três ciências abstratas, assumindo status de ciências de observação. 

Nessa direção, Santaella ainda destaca: 

A Matemática é observativa na medida em que monta construções 
na imaginação de acordo com preceitos abstratos, passando, 
então, a observar esses objetos imaginários para neles encontrar 
relações entre partes que não estavam especificadas no preceito 
da construção. No entanto, a Matemática estuda o que é e o que 
não é logicamente possível, sem se fazer responsável pela 
existência atual desse possível. Nesse sentido, é a ciência que 
fornece subsídios e encontra aplicação em todas as outras 
ciências (2005, p. 37). 

 

Podemos observar que a Matemática se aproxima da Semiótica no sentido 

da utilidade que tem e de fornecer subsídios e encontrar aplicação em outras 

ciências, como ainda pelo fato de ser uma ciência abstrata, sendo seus objetos 

totalmente abstratos trabalhados somente no imaginário das pessoas. 

Essa abstração dos objetos matemáticos e as contribuições que a 

Semiótica pode dar para a compreensão de tais objetos serão os assuntos que 

abordaremos na seção seguinte. 

 

 

 

_____________ 
9 Ideoscopia ou Faneroscopia consistem na ciência cujo objeto de estudo é a busca pelas características de 

todo e qualquer fenômeno. Peirce entendia por fenômeno tudo aquilo que se apresenta à mente, sem 
considerar sua realidade ou não. Portanto, seu estudo se identifica com a experiência comum, podendo ser 
testada por qualquer pessoa que esteja com seus olhos voltados para a vida. 
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3.2  Os registros de representação semiótica 

 
Nesta seção tratamos das ideias relacionadas com os registros de 

representações semióticas, sua relação com os objetos matemáticos e com a 

aquisição dos conhecimentos referentes a tais objetos. Discutimos a importância 

desses registros, além dos fenômenos de tratamento, de conversão e de 

congruência e não congruência na atividade matemática e no processo de ensino 

e aprendizagem. De início, faremos uma discussão sobre a dualidade existente 

entre o objeto de conhecimento e sua representação, procurando evidenciar a 

distinção entre eles, salientando a importância dessa distinção para a aquisição 

do conhecimento. 

 
 

3.2.1  A dualidade entre o objeto e sua representaç ão  

 

As questões relacionadas ao conhecimento humano estão diretamente 

ligadas ao objeto de conhecimento e suas representações. Muitas vezes tidas 

como “imitações” do objeto, as representações são confundidas com o próprio 

objeto, gerando o que aqui chamamos de “dualidade entre objeto e 

representação”. 

Mostraremos a seguir um exemplo típico dessa dualidade: 

 
Figura 3.2 : Representação gráfica de uma circunferência 
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Na figura 3.2, temos a representação gráfica de uma circunferência, que é 

uma das maneiras de representar tal objeto matemático, a qual pode ser evocada 

por meio de outras representações, por exemplo, pela equação 2 2 4x y+ =  

(representação algébrica) ou usando a própria língua portuguesa “circunferência 

de centro C(0,0) e raio igual a 2”. 

É comum um indivíduo se deparar com uma figura semelhante a que 

acabamos de apresentar e dizer que está diante de uma circunferência, e não de 

uma de suas representações. Ao dizer que a representação gráfica da 

circunferência é a própria circunferência, temos um exemplo claro de que o objeto 

de conhecimento foi confundido com a sua representação. 

Na Matemática essa dualidade entre objeto e representação acontece com 

frequência, o que provavelmente traz dificuldades na compreensão dos conceitos, 

podendo causar limitações no processo de aprendizagem. Se perguntarmos a um 

aluno do Ensino Médio, ou mesmo do Ensino Superior, se ele sabe o que é 

“ f : , f ( x ) 2x 2→ = +ℝ ℝ ”, provavelmente ele responderá que é uma função, em 

vez de responder que é representação algébrica de uma função. 

Diferentemente de outras áreas do conhecimento na Matemática, as 

representações assumem um papel fundamental na constituição dessa ciência, 

uma vez que os objetos de conhecimento da ciência em questão são abstratos e 

que, portanto, só conseguimos manipular suas representações. 

Quanto à dualidade entre objeto e representação, Duval enfatiza: 

O primeiro esquema de análise do conhecimento se desenvolveu 
com base na oposição epistemológica entre a representação de 
um objeto e o objeto representado. O conhecimento começa 
quando não adotamos mais a representação do objeto no lugar do 
próprio objeto (2011, p. 16-17). 

 

Nesse sentido, entendemos que o conhecimento é adquirido a partir do 

momento que o indivíduo não confunde a representação de um objeto com o 

próprio objeto e compreende que as representações são meios de acesso aos 

conhecimentos a ele relacionados. Em outras palavras, o conhecimento aflora 
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quando o indivíduo se depara com a representação do objeto e sabe que está em 

contato com uma representação, e não com o próprio objeto. 

Existe uma diferença fundamental entre os objetos e suas representações: 

diferentemente dos objetos, as representações podem variar segundo o ponto de 

vista e o sistema utilizado para reproduzir a representação. Parafraseando Duval 

(2011), o objeto de conhecimento, no caso aqui o objeto matemático, surge como 

invariante de suas inúmeras representações, possibilitando, assim, sua 

compreensão sob diversos pontos de vista, permitindo ao indivíduo a exploração 

das diversas características relacionadas a esse objeto. 

Frequentemente, estamos em contato com as representações dos objetos, 

sejam eles matemáticos ou não. A grande diversidade dessas representações 

pode se configurar como um elemento facilitador na compreensão das 

propriedades a ele relacionadas, mas também pode limitar a compreensão, uma 

vez que o objeto é confundido com sua representação. 

 

 

3.2.2  O papel das representações no acesso ao obje to de conhecimento 

 

O acesso ao objeto de conhecimento muitas vezes pode ser obtido por 

meio direto, pelo contato com suas representações. Nesse caso, dizemos que 

essas representações são imitações do objeto de conhecimento. Ao refletir a 

respeito dessa afirmação, surge um questionamento: o acesso direto ao objeto de 

conhecimento pode se dar independentemente de suas representações? 

Para responder a esse questionamento, buscamos subsídios nas ideias de 

Duval, quando salienta: 

[...] nós temos acesso direto e imediato a todos os objetos que se 
situam no campo perceptivo multissensorial, isto, é no que faz 
compor a realidade circundante. É o que leva a fazer da 
percepção imediata o ponto de partida do conhecimento, mesmo 
se algumas vezes ele dá lugar a ilusões nas quais a 
representação é considerada o próprio objeto. Ao contrário, para 
os objetos que estão fora desse campo, mas decorrem sempre de 
uma percepção imediata possível (sob condição de um 
deslocamento ou uma viagem), devemos recorrer às 
representações decorrentes da memória ou às descrições que 
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elas podem fazer. Finalmente, a questão do modo de acesso aos 
objetos decorre de uma percepção imediata possível, permanece 
aberta. As respostas são variadas entre um acesso direto e um 
acesso indireto que implica a produção de um novo tipo de 
representação: os “conceitos” cuja existência seria puramente 
mental ou intencional (2011, p. 20). 

 

Nessa perspectiva, entendemos que para se ter acesso a um objeto de 

conhecimento as suas representações constituem pontes que permitem a ligação 

entre o indivíduo e o objeto de conhecimento. Essa ligação pode ser de modo 

direto quando o objeto do conhecimento está situado no campo perceptivo 

multissensorial, ou seja, a percepção do objeto acaba sendo feita de maneira 

rápida e direta, pois sua representação aguça a percepção do indivíduo de modo 

que ela seja feita de maneira clara e imediata.  

Essa percepção imediata é muitas vezes o ponto de partida para a 

aquisição do conhecimento, embora comumente a representação seja confundida 

com o próprio objeto. O importante é que posteriormente essa confusão entre a 

representação e o objeto de conhecimento seja desfeita, pois só assim os 

conhecimentos referentes ao objeto em questão serão acessados. Nesse sentido, 

Duval (2011) destaca que as representações são epistemologicamente 

ambivalentes, dado que de um lado não se deve jamais confundi-las com o 

próprio objeto representado, mas por outro lado elas dão conta de sua 

diversidade, sempre necessárias para que se tenha acesso ao objeto. Isso 

acontece porque elas estão “no lugar” do objeto ou o “evocam”, quando este não 

é imediatamente acessível. 

Para os objetos que estão fora do campo multissensorial, a percepção 

imediata depende de uma recorrência à memória, ou seja, o indivíduo recorre a 

representações existentes em sua memória ou a descrições referentes a ela. Isso 

provavelmente acontece porque o objeto de conhecimento em questão não é algo 

concreto, o acesso a ele não se dá de forma direta. 

Um exemplo de objetos em que o acesso não é feito de maneira direta são 

os objetos matemáticos. Nesta direção, Duval destaca: 
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Contrariamente ao que sempre se postula no ensino da 
matemática, a discriminação das unidades de sentido pertinentes 
nas diferentes representações não é a consequência da aquisição 
de conceitos, mas condição preliminar dessa aquisição. 
Analogamente, a escolha de uma “boa” representação, ou mesmo 
a multiplicação de representações, são apenas ajudas enganosas. 
Pois as “boas” representações não podem ser associadas aos 
objetos matemáticos que elas representam, porque esses não são 
acessíveis direta ou empiricamente. A única via de acesso 
possível aos objetos empiricamente não acessíveis passa por 
colocar em correspondência representações semióticas diferentes 
(2011, p. 49). 

 

Dessa forma, é plausível dizer que, quando o objeto de conhecimento em 

questão é matemático, só temos acesso a ele por meio de suas representações. 

Por exemplo, uma função é um objeto que só podemos acessar via suas 

representações. Quando trabalhamos com o gráfico, a tabela ou expressão 

algébrica de uma função qualquer, não estamos lidando com o objeto em si, mas 

com suas representações, e a partir delas os conhecimentos são adquiridos e o 

indivíduo tem acesso ao objeto de conhecimento, manipulando sempre as 

representações. Logo, é de suma importância que se disponha de diferentes 

representações do mesmo objeto matemático para que não haja confusão da 

representação com o objeto representado. 

Portanto, a nosso ver, os conceitos, principalmente os matemáticos, são 

adquiridos de maneira indireta, pois não é possível ter acesso direto ao conceito, 

somente às representações do objeto que levam à aquisição de conhecimentos 

inerentes ao dado conceito, e esses conhecimentos, por sua vez, levam o 

indivíduo à apropriação do conceito. 

Em suma, um conceito não é algo concreto, palpável, ele depende de 

recorrências mentais do indivíduo que permite a criação de representações que 

possibilitam a sua aquisição. 

Tendo em mente que as representações constituem elementos primordiais 

no acesso aos objetos de conhecimento, discutiremos na próxima subseção a 

importância das representações e seus registros no ensino da Matemática.  
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3.2.3  Os registros de representação semiótica e o ensino de Matemática 

 

Ao longo do presente capítulo fizemos uma breve discussão sobre 

semiótica e discutimos a respeito das representações e do papel que elas 

desempenham no acesso ao objeto de conhecimento. No entanto, afinal, o que é 

um registro de representação semiótica? O que difere um registro de 

representação de um signo? 

O termo registro de representação utilizado por Raymond Duval em sua 

teoria refere-se aos diferentes tipos de representações semióticas mobilizáveis no 

funcionamento matemático. Eles são classificados em quatro tipos: dois são 

relativos à representação discursiva – a língua natural e os sistemas de escritas 

(registros numéricos, registros simbólicos e registros algébricos) e dois relativos à 

representação não discursiva: registro figural (registro figural da perspectiva 

cavaleira, da geometria descritiva, da perspectiva cônica etc.) e registro gráfico 

(cartesiano, polar etc.). Um registro pode dar origem a outros, por exemplo, o 

registro numérico pode dar origem ao registro numérico decimal, ao registro 

numérico fracionário etc. 

O quadro a seguir nos dá ideia de como um registro pode dar origem a 

outros. 

 

Quadro 3.1:  Diferentes registros de representação de um mesmo objeto matemático 

Registro da 
língua natural 

Registro do 
sistema de escrita  
(registro simbólico) 

Registro figural Registro gráfico 

Considere o 
vetor que passa 

pelos pontos 
A(0, 0) e B(2, 

3). 

 

 
 

 

Partindo do pressuposto de que um registro de representação pode dar 

origem a outros registros e que eles são passíveis de manipulações, acreditamos 

que isso caracteriza uma diferença entre um registro de representação e um 

signo. Embora um signo também possa dar origem a outros signos, eles não são 



PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

 167 

manipuláveis como os registros de representação. É essa característica de 

manipulação que permite a aquisição do conhecimento matemático pelo 

indivíduo.  

Quando pensamos no ensino, costumamos estabelecer imediata 

correspondência com o processo de aprendizagem e sob essa ótica não raro nos 

vêm à mente questões do tipo: Como compreender as dificuldades dos alunos? 

Qual é a origem dessas dificuldades? São questões que frequentemente 

permeiam as discussões referentes ao ensino da Matemática. Entretanto, as 

respostas a esses questionamentos não estão restritas à Matemática ou à sua 

história. Para que possamos obter respostas coerentes a essas questões e 

também interpretá-las de maneira adequada, faz-se necessário um olhar para 

esses questionamentos sob o ponto de vista da cognição, pois entendemos que o 

objetivo primeiro do ensino da Matemática não é formar especialistas em 

Matemática, nem dar aos alunos ferramentas que lhes serão úteis no futuro, mas 

sim contribuir para o desenvolvimento da capacidade de raciocinar, analisar, 

comparar, visualizar e se posicionar criticamente perante as informações 

apresentadas. 

É muito comum relacionar o fazer matemática com a resolução de 

problemas, que muitas vezes se encontra na linha de frente, como objetivo 

principal de uma sequência de atividades organizada para uma turma. No 

entanto, esse objetivo é muito vago, pois ele não diz nada a respeito da maneira 

de trabalhar de cada indivíduo, tampouco sobre o que o tornou capaz de resolver 

problemas. 

Os encaminhamentos matemáticos apresentam uma característica 

fundamental que está centrada nas transformações de representações semióticas 

obtida dentro do contexto de uma atividade proposta. Segundo Duval (2011), é 

nisso que os encaminhamentos matemáticos se distinguem dos 

encaminhamentos em outras ciências como na Física, na Biologia, na Geologia 

etc. Na Matemática trabalhamos apenas com representações semióticas e 

sempre que necessário as transformamos em outras. Sendo assim, acreditamos 

que em Matemática uma representação semiótica torna-se interessante à medida 

que ela pode se transformar em outra representação. De acordo com Duval 
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(2003), a originalidade de uma abordagem cognitiva não está em observar os 

erros cometidos pelos estudantes e a partir deles determinar suas “concepções” e 

a origem de suas dificuldades em um determinado assunto matemático, e sim em 

procurar descrever o funcionamento cognitivo que possibilite ao estudante 

compreender, efetuar e controlar a diversidade dos processos matemáticos que 

lhes são propostos nas diversas situações de ensino. 

Para um olhar do ponto vista da cognição para a atividade matemática, 

acreditamos que os registros de representação semiótica merecem um lugar de 

destaque nessa discussão, pois segundo Duval (2003) é suficiente observar a 

história do desenvolvimento da Matemática para ver que o desenvolvimento das 

representações semióticas foi uma condição primordial para a evolução do 

pensamento matemático. 

Quanto à atividade matemática, o autor destaca que: 

A originalidade da atividade matemática está na mobilização 
simultânea de ao menos dois registros de representação ao 
mesmo tempo, ou na possibilidade de trocar a todo momento de 
registro de representação (2003, p. 14). 

 

A evolução do pensamento matemático ao longo da história se deve a duas 

razões fundamentais: as possibilidades de tratamentos matemáticos dependem 

do sistema de representação utilizado; os objetos matemáticos não são ditamente 

perceptíveis ou observáveis com ajuda de instrumentos, como acontece em 

outras áreas do conhecimento, por isso a mobilização de um sistema de 

representação é indispensável para designá-los.  

Nesse sentido, um conceito só pode ser desenvolvido em sua plenitude 

com a mobilização dos sistemas de representação que possibilitou uma visão 

ampla e esclarecida do assunto, viabilizando os processos de demonstração e 

argumentação. É dessa maneira que acreditamos que o processo de 

aprendizagem também deva ocorrer, pois o estudante só terá domínio do conceito 

estudado se mobilizar registros referentes ao conceito e ainda ser capaz de 

realizar a mudança de registro toda vez que necessário. Só assim o estudante 

terá condições de compreender as demonstrações, realizar as diversas atividades 

propostas e ganhar poder para argumentar matematicamente, pois as 
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transformações entre registros de representação podem ajudar a evidenciar as 

competências na realização das atividades, haja vista que elas constituem-se em 

habilidades imprescindíveis na realização de tarefas matemáticas. 

A riqueza matemática das representações semióticas está nas 

transformações que se podem fazer com elas e não na própria representação, e a 

diversidade dessas transformações que se podem fazer com as representações 

de um objeto matemático constitui-se um arsenal poderosíssimo para a atividade 

matemática. 

A possibilidade de transformar as representações semióticas na atividade 

matemática determina o caminho a ser seguido pelo indivíduo na realização da 

tarefa proposta, podendo esse caminho ser mais fácil ou mais difícil, proporcionar 

outros desencadeamentos ou descobertas, tudo vai depender da escolha feita. 

Nessa direção evocamos Duval (2011) quando afirma que os 

procedimentos para realizar uma tarefa, os caminhos para resolução de um 

problema, mudam segundo o tipo de representação na qual eles estão incluídos. 

Portanto, é plausível dizer que os encaminhamentos para a realização de uma 

atividade matemática dependem do tipo de representação com a qual se trabalha 

e os desdobramentos são consequências das transformações que ocorrem 

durante todo o processo. 

Segundo Duval (2009), para que um conhecimento ou um saber 

matemático possa ser colocado em funcionamento, é necessário que o aprendiz 

manipule não somente um registro, mas pelo menos dois, e que saiba coordenar 

esses registros, pois a articulação entre eles e a capacidade de fazer a troca entre 

eles a todo instante é que determina o quão o indivíduo é habilidoso na realização 

das tarefas matemáticas. 

Quanto aos tipos de transformações de representação semiótica, elas se 

apresentam de duas maneiras radicalmente diferentes: os tratamentos e as 

conversões. Os tratamentos consistem na transformação de uma representação 

semiótica em outra equivalente, permanecendo no mesmo sistema, ou seja, uma 

transformação de representação interna a um registro ou sistema.  
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Por exemplo, no registro da língua natural um tratamento ocorre quando se 

realiza uma paráfrase, pois ela tem a função de reformular o que foi enunciado 

com o intuito de substituição ou explicação, isto é, dizer com outras palavras o 

que já foi dito. No âmbito da Matemática, podemos exemplificar o tratamento 

quando, a partir da representação algébrica de uma função, encontra-se a 

equação da reta tangente ao seu gráfico em um determinado ponto. No exemplo 

que acabamos de citar, todo tratamento é feito no interior do mesmo registro de 

representação, no caso o registro algébrico. 

Já as conversões consistem na transformação de uma representação 

semiótica em outra equivalente, mudando de sistema ou registro, mas 

conservando a referência ao mesmo objeto. A conversão, portanto, é uma 

transformação externa em relação ao registro de partida ou registro inicial. 

A figura a seguir apresenta um exemplo de tratamento acompanhado de 

uma conversão, na busca de evidenciar a diferença entre os dois tipos de 

transformações. 

 

Figura 3.3 : Exemplo de tratamento e conversão. 

 
 

Na figura 3.3, a função representada algebricamente por 22 4 5f ( x ) x x= − +  

(trinômio de 2.º grau em sua forma desenvolvida) sofreu uma transformação do 
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tipo tratamento, chegando a 22 1 3f ( x ) ( x )= − +  (forma canônica do trinômio de 2.º 

grau); podemos perceber que, apesar da transformação realizada na 

representação algébrica da função, o tipo de registro de representação 

permaneceu o mesmo. Quando qualquer uma das representações algébricas é 

transformada na representação gráfica, podemos dizer que a transformação é do 

tipo conversão, pois houve uma mudança no sistema de registro, conservando-se 

apenas o objeto matemático. 

Quanto ao tratamento realizado na representação algébrica, é importante 

ressaltar que a forma desenvolvida de um trinômio de 2.º grau 

( 2 0f ( x ) ax bx c, com a,b e c reais, a= + + ≠ ) e a forma canônica desse mesmo 

trinômio 2 0f ( x ) a( x u ) v, com a,u e v reais, a= − + ≠  apresentam características 

distintas que chamamos de variáveis visuais. Na figura 3.3, por exemplo, a 

representação algébrica da função na forma desenvolvida do trinômio, a partir da 

visualização do coeficiente a, dá a noção do quão aberta é a parábola que 

representa graficamente a função, como também se a concavidade dessa 

parábola será voltada para cima ou para baixo, possibilitando inferir se a função 

apresenta máximo ou se apresenta mínimo. Observando o coeficiente c da forma 

desenvolvida do trinômio, é possível perceber que a parábola corta o eixo das 

ordenadas. 

Na forma canônica, apesar de o coeficiente a apresentar a mesma 

característica já destacada na representação dada pela forma desenvolvida, não 

indica explicitamente o ponto em que parábola corta o eixo das ordenadas. Em 

contrapartida, os coeficientes u e v permitem determinar as coordenadas do 

vértice da parábola V(u,v ), que é o ponto de máximo ou mínimo da função: o 

coeficiente u indica a abscissa e o coeficiente v, a ordenada do vértice da 

parábola. 

Em relação à transformação do registro gráfico para o algébrico, Duval 

(1996) salienta que a forma de representação determina o tipo de tratamento que 

se pode dar, e enfatiza que, muitas vezes, se busca a representação gráfica com 

o intuito de visualizar e, então, realizar tratamentos mais “intuitivos”, mais rápidos, 
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mais seguros em relação àqueles que geram mais dificuldades. A representação 

gráfica possibilita três tipos de tratamento: 

� Uma localização de pontos que permite uma leitura de pares de 

números; 

� Uma apreensão global dos valores visuais da figura-forma que dá à 

representação gráfica o poder intuitivo e heurístico, essencialmente 

qualitativo; 

� Uma mudança da figura-forma que transforma a apreensão global dos 

valores visuais, modificando-a por meio de ampliação ou redução, ou 

uma mudança de escala. 

 

O primeiro e o terceiro tipo são decorrências diretas da regra de 

codificação utilizada. Já o segundo depende da organização gestáltica da 

percepção envolvida no funcionamento da arquitetura cognitiva.10 

O autor apresenta um esquema que mostra da organização semiótica e do 

funcionamento cognitivo das representações gráficas: 

 

Figura 3.4:  Esquema de organização semiótica e do funcionamento das representações gráficas 

 

Fonte:  Duval (2003, p. 18) 

_____________ 
10 A arquitetura cognitiva pode ser observada em Duval (1999, p. 3-26). 
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A partir da figura 3.4, é possível perceber que as conversões podem 

ocorrer de dois modos distintos, que não apresentam equivalência cognitiva, 

sendo diferenciados pela passagem ou não pela figura-fundo e, 

consequentemente, um tratamento quantitativo ou qualitativo. 

No primeiro modo, estão as conversões A e A’ que possibilitam uma leitura 

pontual dos gráficos, passando obrigatoriamente pela figura-fundo. Na conversão 

A o ponto de partida é uma expressão algébrica (escrita simbólica), em seguida 

calculam-se os valores numéricos que são transportados ao campo quadriculado, 

que, de acordo com a correspondência estabelecida pela regra, os pontos são 

ligados para se obter a representação gráfica (figura-forma). 

Vale a pena ressaltar que nem sempre essa leitura pontual é suficiente 

para obter a representação algébrica correspondente a gráfica. 

Independentemente do sentido, essas duas conversões são quantitativas e não 

permitem a coordenação dos registros algébrico e gráfico (DUVAL, 1996). 

Já a conversão B não leva em conta o campo quadriculado (figura-fundo) e 

associa valores visuais da representação gráfica a valores escalares da 

representação algébrica. Os valores visuais e os escalares se definem por uma 

escolha entre duas possibilidades opostas, por exemplo, a curva passa ou não 

passa pela origem, a expressão algébrica que representa a função possui ou não 

um termo independente. 

Esse tipo de esquema de funcionamento cognitivo das representações 

gráficas, segundo Duval, mobiliza dois tipos de valores: os valores numéricos da 

figura-fundo e os valores visuais da representação gráfica, e um dos principais 

problemas desse tipo de representação é que “[...] os valores visuais significantes 

ou pertinentes da representação não são dados separadamente como numa 

escrita, mas são integrados e fundidos numa única forma percebida” (DUVAL, 

1996, p. 6). 

A conversão entre os registros algébrico e gráfico é considerada qualitativa 

quando são identificadas as variáveis visuais pertinentes, ou seja, são 

interpretadas as implicações dos valores escalares pertencentes a 

representações algébricas nas representações gráficas, como também os valores 
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visuais das representações gráficas nas representações algébricas. Esse fato 

pode ser constatado na figura 2.3, na qual é possível observar que a forma 

canônica da representação algébrica da função disponibiliza uma gama bem 

maior de variáveis visuais pertinentes, se comparada com a forma desenvolvida 

da mesma representação algébrica. 

Quando a intenção é explorar a conversão entre a representação algébrica 

e a gráfica e vice-versa, é preciso identificar a maior quantidade possível de 

variáveis visuais pertinentes, seus diferentes significados e formas de 

apresentação para determinar o que implica cada variável escalar da 

representação algébrica na representação gráfica e vice-versa (DUVAL, 1996). 

Duval (1988) afirma que nas representações algébricas as variáveis visuais 

pertinentes podem ser observadas nos símbolos de: relações ( ), , ,...< > = ; de 

operações ou sinais ( ), ,...+ − ; de variável; de expoentes; de coeficiente e 

constantes. 

As variáveis visuais pertinentes podem estabelecer relações, tais como: 

� a inclinação da reta com o sinal do coeficiente angular; 

� concavidade da parábola com o sinal do coeficiente a nas 

representações algébricas 2y ax bx c= + + , com 0( a )≠  e 

2y a( x u ) v= − + , com 0( a )≠ . 

� o ponto que a reta intercepta o eixo das ordenadas com o termo 

independente da equação da reta; 

� o vértice da parábola com os valores de u e v na forma canônica de um 

polinômio de 2º grau. 

 

Vale a pena ressaltar que tanto os tratamentos no registro gráfico como os 

procedimentos necessários para a construção de um gráfico apresentam um 

cunho pontual e outro global. Assim, o que diferencia dos tratamentos é o fato de 

os primeiros serem utilizados na construção dos gráficos e os segundos 

permitirem uma análise no próprio registro gráfico.  
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Além de considerar aspectos relativos às conversões e aos tratamentos 

que podem ser realizados nas representações gráficas, Duval (1988) distingue 

três procedimentos relacionados às atividades que promovem a construção de 

gráficos: 

� Procedimento de pontuar: enfatiza a representação de um ponto com 

base em um par ordenado e a identificação do par ordenado a partir do 

ponto; 

� Procedimento de extensão do traçado: promove a união dos pontos por 

traços, constituindo o gráfico; 

� Procedimento de interpretação global da figura forma: permite a 

percepção de que a modificação da escrita (representação algébrica) 

implica a mudança da representação gráfica por meio da associação 

das variáveis visuais e suas representações gráficas. 

 

As atividades de pontuação e extensão do traçado não garantem a 

identificação das variáveis da escrita simbólica pertinentes à representação 

gráfica, ficando a atividade restrita à análise de valores particulares. No tocante à 

interpretação global da figura-forma, Duval (1988, p. 237) sustenta que: “[...] com 

esse procedimento, não estamos mais na presença da associação ‘um ponto-um 

par de números’, mas na associação ‘variável visual da representação – unidade 

significativa da escrita algébrica’”. 

Nesse sentido, convém destacar que os procedimentos de construção de 

gráfico e os tratamentos no registro gráfico apresentam um viés de cunho pontual 

e outro de cunho global, e o diferencial entre eles reside no fato de que, enquanto 

um permite a análise no interior do registro gráfico, o outro é utilizado na 

construção de gráficos. 

Considerando a conversão em um sentido mais amplo, não se limitando 

apenas às representações algébricas e gráficas, a tradução dos dados do 

enunciado de um problema da língua natural para escritas simbólicas, numérica 

ou algébrica, é uma conversão das diferentes expressões linguísticas em outras 

expressões simbólicas. Entretanto, a conversão requer que percebamos a 

diferença entre o conteúdo de uma representação e aquilo que está sendo 
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representado. Em outras palavras, em uma conversão é fundamental saber 

distinguir o objeto e a sua representação, ou seja, não confundir a representação 

com o objeto de conhecimento. 

Vale ainda destacar que as regras de conversão não são as mesmas 

segundo o sentido no qual está sendo realizada a mudança de registro. Uma 

conversão do registro gráfico de uma função para o registro algébrico requer do 

indivíduo a mobilização de estratégias completamente diferentes das requeridas 

na conversão no sentido contrário. Sendo assim, nosso discurso vai ao encontro 

das ideias de Duval (2003), quando este afirma que a originalidade da atividade 

matemática está na mobilização simultânea de, pelo menos, dois registros de 

representação de um mesmo objeto matemático e na possibilidade de trocar a 

todo momento de registro. 

Ainda nessa direção, Duval destaca que 

[...] a ausência de coordenação entre diferentes registros cria 
muito frequentemente uma deficiência para as aprendizagens 
conceituais. Inversamente, uma aprendizagem especificamente 
centrada na mudança de e na coordenação de diferentes registros 
de representação produz efeitos espetaculares nas macrotarefas 
de produção e de compreensão (2009, p. 63). 

 

Do ponto de vista matemático, as conversões são necessárias para 

escolher o registro com o qual os tratamentos serão efetuados com maior 

facilidade, ou seja, para se obter um registro que servirá de suporte para os 

tratamentos. Essa ideia também é válida no processo de ensino, o qual, muitas 

vezes, dá mais atenção aos tratamentos do que às conversões, pelo fato de que 

os tratamentos determinam uma resposta certa ou errada. Quando se pretende 

analisar o desenvolvimento matemático do aprendiz no processo de ensino e 

aprendizagem, como vimos, as conversões devem ser consideradas pelo fato de 

possibilitarem uma análise rica em detalhes. 

De acordo com o que já discutimos, a conversão é algo indispensável na 

realização de tarefas matemáticas, e normalmente é a primeira ação realizada 

pelo indivíduo quando se depara com um problema matemático.  
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As situações-problema em sua grande maioria são apresentadas aos 

estudantes na língua natural, e o primeiro desafio do educando quando se depara 

com uma situação desse tipo é realizar a conversão do registro inicial, no caso a 

língua natural, para outro tipo de registro adequado para o encaminhamento dos 

tratamentos necessários. Se esse primeiro desafio não for superado, não é 

possível realizar nenhuma outra atividade ou encaminhamento com o objetivo de 

resolver a situação-problema apresentada. No entanto, se a conversão for 

sugerida por outra pessoa, certamente a incompreensão permanecerá, pois as 

conversões realizadas durante o processo de resolução de uma situação-

problema mostram os desencadeamentos lógicos, levando o indivíduo à 

compreensão. 

Quanto ao uso da língua natural no ensino da Matemática, Duval (2011) 

destaca que ela intervém em todos enunciados de problemas de aplicação 

apresentados aos estudantes, provocando a primeira fratura da incompreensão. 

Neste sentido, Duval ainda enfatiza:  

Os alunos sofrem a desconcertante experiência que a utilização 
da língua materna em Matemática não tem quase sempre muita 
coisa a ver com aquela que é espontaneamente praticada fora da 
Matemática. E isso origina o problema de escolha do registro 
revelador para analisar o funcionamento da língua natural (2011, 
p. 125). 

 

Além da dificuldade de realizar as conversões necessárias, os estudantes 

muitas vezes se deparam com um linguajar utilizado na Matemática 

completamente diferente daquele usado fora dela, o que pode ser um dos motivos 

que levam os estudantes a se deparar com grandes obstáculos na realização de 

tarefas matemáticas que partem com um registro na língua natural. No entanto, a 

dificuldade apresentada na conversão do registro da língua natural para outro 

registro também pode ser explicada pelo distanciamento cognitivo existente entre 

esses registros. Nessa direção, Duval salienta: 

Existe entre a língua natural e os outros registros uma distância 
cognitiva considerável, mesmo os outros registros discursivos 
próprios da matemática ou da lógica. É o que torna difícil a 
conversão dos enunciados da língua natural para a representação 
em outro registro (2011, p. 125). 
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Portanto, fica evidente a dificuldade apresentada pelos estudantes na 

conversão do registro da língua natural para um registro simbólico, a fim efetuar 

os tratamentos necessários para a realização das tarefas propostas. Muitas vezes 

essas dificuldades podem ser ocasionadas por dois fatores: o primeiro deles seria 

o linguajar utilizado na Matemática, que é diferente daquele usado fora dela, e o 

segundo seria o distanciamento cognitivo que existe entre o registro da língua 

natural e os demais registros da Matemática. 

Uma alternativa para a diminuição desse distanciamento que possibilite 

colocar em evidência as correspondências entre as variações de enunciados e as 

variações de conteúdos em outro registro, de acordo com Duval (2011), seria a 

utilização de uma representação auxiliar de transição. 

Essa representação auxiliar é uma representação intermediária que estaria 

entre o registro de partida, no caso a língua natural, e o registro de chegada. O 

quadro a seguir nos dá um exemplo da utilização desse registro auxiliar: 

 

Quadro 3.2:  Exemplo da utilização da representação auxiliar. 

Registro de partida  
Registro intermediário 

(representação auxiliar)  
Registro de chegada  

O PROFESSOR DE ANA FEZ O 

SEGUINTE DESAFIO PARA TURMA: 
QUANTOS NÚMEROS DE DOIS 

ALGARISMOS DISTINTOS PODEM 

SER FORMADOS UTILIZANDO 

APENAS OS ALGARISMOS 1, 2, 4 E 

9? 

 

PARA RESOLVER O PROBLEMA, ANA 

INICIALMENTE UTILIZOU A SEGUINTE 

ESTRATÉGIA: 

 

 

COMO FIXANDO O ALGARISMO 1 

NA CASA DAS DEZENAS ELA 

CONSEGUIU FORMAR TRÊS 

NÚMEROS DE DOIS 

ALGARISMOS DISTINTOS, LOGO 

CONCLUIU QUE O TOTAL 

PODERIA SER ENCONTRADO 

FAZENDO: 

3X4 = 12 

 

A situação-problema apresentada anteriormente dificilmente seria resolvida 

de maneira direta sem o uso da representação auxiliar por um estudante que não 

conhece o Princípio Fundamental da Contagem. O diagrama utilizado por Ana foi 

uma alternativa que possibilitou realizar a conversão do registro da língua natural 

(registro de partida) para o registro simbólico numérico. A representação auxiliar é 

típica de transição, tem a função de auxiliar na transição de um registro para 

outro, e que, de acordo com Duval (2011), elas são abandonadas pelos alunos 
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assim que compreendem, pois sua utilização pode ser um procedimento lento e 

custoso. 

Além da dificuldade do linguajar utilizado nos enunciados das tarefas e do 

distanciamento existente entre o registro da língua natural e os demais registros 

usados na Matemática, ainda existe o fenômeno de não congruência que pode 

dificultar os encaminhamentos na realização das tarefas matemáticas. 

A conversão entre os registros de representação apresenta dois 

fenômenos distintos: a congruência e a não congruência. Quando a conversão é 

quase imediata, temos o fenômeno de congruência, sendo possível observar em 

ambos os sentidos da conversão uma correspondência termo a termo entre as 

unidades significantes de partida e de chegada. O quadro a seguir nos dá uma 

ideia de como esse fenômeno ocorre. 

 

Quadro 3.3:  Exemplo de congruência na conversão entre dois registros 

Registro de partida  Registro de chegada  

A EQUAÇÃO DA RETA CUJOS VALORES 

DA ORDENADA SÃO IGUAIS AOS DA 

ABSCISSA. 

y = x 

 

No quadro 3.3, percebemos que o enunciado é tão transparente que nos 

arriscamos a dizer que é possível ver por meio dele a equação a escrever, e, se 

tentarmos uma conversão no sentido contrário, certamente chegaremos à mesma 

frase ou a algo muito semelhante. 

Quando a conversão não acontece de maneira quase que imediata, e as 

unidades significantes disponibilizadas não são suficientes para efetuar a 

conversão de maneira imediata, temos o fenômeno da não congruência. A 

situação apresentada no quadro a seguir nos dá um exemplo desse tipo de 

fenômeno: 
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Quadro 3.4:  Exemplo de não congruência na conversão entre dois registros 

Registro de partida  Registro de chegada  

O CONJUNTO DOS PONTOS (X,Y) DO PLANO 

CARTESIANO QUE PERTENCEM AO EIXO y. 

x=0 

 

No exemplo do quadro anterior, há uma correspondência termo a termo 

entre os dois registros. Pertencer ao eixo y implica ter abscissa igual a zero. No 

entanto, na conversão no sentido inverso não há tal correspondência; isto 

caracteriza uma existência de conversão congruente no sentido direto, porém não 

congruente no sentido inverso. 

No estudo de funções, isso pode ser observado quando o professor 

enfatiza a construção do gráfico de uma função a partir de sua representação 

algébrica, imaginando que os alunos seriam capazes de realizar a conversão no 

sentido inverso (conversão não congruente). Para determinar se duas 

representações são congruentes ou não, é necessário segmentá-las em unidades 

significantes de tal forma que seja possível colocá-las em correspondência. 

Concluído o processo de segmentação comparativa, pode-se verificar se as 

unidades significantes em cada um dos registros são unidades significantes 

simples ou combinações de unidades simples. 

Essa condição é necessária, mas não suficiente para a determinação da 

congruência, porém contribui para a formação de três critérios, quais sejam: 

I) a possibilidade de uma correspondência semântica dos elementos 

significantes; 

II) para cada unidade significante elementar do registro de representação 

de partida existe uma única unidade significante simples no registro de 

chegada; 

III) a existência de uma correspondência na mesma ordem de apreensão 

das unidades significantes em cada um dos registros envolvidos. 

 

Duval (2011) salienta que a variação de congruência e não congruência é 

uma das causas da incompreensão ou dos erros de interpretação dos enunciados 

pelos estudantes. Ainda reforça que: 
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[...] é sempre a mesma variação de congruência e não 
congruência que facilita ou inibe o funcionamento. E isto está de 
acordo com as três ideias largamente dominantes tanto nas 
teorias como nas práticas didáticas. A primeira delas é que a 
multirrepresentação, isto é, a apresentação em paralelo de 
enunciados, esquemas, tabelas, imagens, facilitaria a 
compreensão [...]. A segunda é que os problemas não deveriam 
ser apresentados por meio de enunciados em situação de 
monorrepresentação, mas com base em um material, ou com 
base em situações de jogo das quais os alunos poderiam se 
apropriar mais facilmente. [...] Quando verificamos a escolha dos 
problemas pelos professores, observamos a tendência de 
escolher de preferência os problemas em que as conversões a 
realizar são congruentes, e rejeitar os problemas em que as 
conversões a realizar são não congruentes [...] (2011, p. 121-122). 

 

Pelo exposto, primeiro podemos perceber que a velha mística de 

apresentar uma situação-problema acompanhada de uma ilustração, um 

esquema, ou uma figura que pode auxiliar na compreensão do enunciado, cai por 

terra, pois diferente do que é apresentado nos livros de Geografia, por exemplo, 

em que os textos geralmente aparecem acompanhados de ilustrações, gráficos e 

tabelas, para auxiliar na compreensão do assunto em questão, mesmo não 

existindo nenhuma congruência entre os registros apresentados. Na Matemática, 

de acordo com Duval (2011), isso se tornaria uma justaposição opaca. 

Segundo, a maneira com que os problemas são apresentados em situação 

de monorrepresentação (uma única representação) não facilita a apropriação da 

situação. Eles deveriam ser expostos em forma de jogos ou materiais que tornem 

a situação mais atraente, porque as variações de congruência e não congruência 

estão entre o material e o registro semiótico mobilizado. 

E, finalmente, ficou evidente que os professores normalmente procuram 

selecionar situações em que a conversão a ser realizada seja congruente, 

evitando aqueles que exigem uma conversão não congruente. Entendemos que 

isso pode gerar uma limitação no processo de ensino e aprendizagem, pois corre-

se o risco de o aluno ficar habituado em realizar somente esse tipo de atividade, 

podendo encontrar dificuldades quando se deparar com tarefas que exigem 

conversões não congruentes. 
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Concordamos com Duval (2003, 2011) quando sugere que na elaboração 

de uma sequência de atividades matemáticas duas condições devem ser 

respeitadas: ela deve ser constituída de uma série de tarefas que tratam dos dois 

sentidos da conversão; além disso, para cada sentido deve haver tarefas que 

comportem casos de congruência e casos de não congruência. 

Os fenômenos da não congruência são mais numerosos que os da 

congruência, e isso contribui para a riqueza e diversidade dos registros de 

representação. Mesmo não sendo previsíveis, poderiam ser analisados em cada 

atividade ou problema proposto. 

Na sequência, trataremos dos aspectos envolvidos na compreensão de 

função por parte dos estudantes. 

 

 

3.3  Alguns aspectos envolvidos na compreensão de f unção 

 

Vinner (1992), em seu trabalho, demonstra uma preocupação com 

insucesso apresentado pelos alunos em Matemática, que muitas vezes chega a 

ser assustador. Esse fracasso, segundo o autor, já vem ocorrendo há algum 

tempo e é comunicado por meio de relatos de pesquisas. Ele salienta ainda que a 

comunidade de educadores matemáticos está preocupada basicamente com duas 

coisas: (1) desenvolver novos tópicos, novos materiais e novas abordagens para 

o ensino de Matemática; e (2) investigar as dificuldades cognitivas e sociais na 

aprendizagem matemática. Entretanto, ele ressalta que o desenvolvimento da 

Educação Matemática não é influenciado por pesquisas cognitivas. Mesmo 

aquelas que envolvem atividades acabam ignorando a pesquisa cognitiva quando 

abordam o desenvolvimento. 

A pequena parcela de pesquisas em Educação Matemática que 

consideram esse lado cognitivo tem gerado pouco impacto no sistema 

educacional. Tal impacto poderia ser bem maior e poderia contribuir para a 

melhoria do sistema e ajudar a entender algumas falhas. 
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As pesquisas cognitivas e sociais em Educação Matemática lidam com 

uma série de tópicos. São dados e dados analisados e acumulados. Na visão do 

autor, isso poderia ser bom se fosse organizado por meio de regras gerais, e é 

essa a preocupação dele quando seu trabalho aborda o conceito de função, pois 

não é mais um conceito como os outros, é o conceito central para a compreensão 

em Cálculo e está presente nas equações diferenciais, como também na álgebra 

linear. 

Em razão da grande importância de tal conceito, segundo o autor, fazem-

se necessárias investigações a respeito da compreensão dos estudantes sobre os 

diferentes tipos de função; investigações com estudantes de diferentes níveis e 

diferentes idades, como também estudos que colocam em um panorama 

comparativo professores e estudantes que permitam examinar o comportamento 

de tais sujeitos na realização de determinadas tarefas. 

Partindo dessa perspectiva, o trabalho de Vinner (1992) procura evidenciar 

a característica principal de resultados particulares, que em parte eram bem 

antigos e em parte eram bastante recentes. Os principais aspectos do conceito de 

função tratados no trabalho de Vinner são: 

• Imagem do conceito versus definição do conceito; 

• Compartimentalização; 

• Raciocínio; 

• Ganho cognitivo a longo prazo. 

 

De acordo com o autor, a imagem do conceito é uma entidade não verbal 

associada na mente com o nome de um conceito, e pode ser uma representação 

visual, caso o conceito tenha representações visuais, como também pode ser 

uma coleção de impressões e experiências. Nesse sentido, o autor destaca: 

As representações visuais, as imagens mentais, as impressões e 
as experiências associadas com o nome do conceito podem ser 
traduzidas para formas verbais. Mas isso é importante para 
relembrar que essas formas verbais não são a primeira coisa 
evocada na memória quando ouvimos ou vemos o nome de um 
conceito (VINNER, 1992, p.197).  
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Então, é plausível dizer que as formas verbais surgem como uma espécie 

de fase posterior. Por exemplo, ao ouvirmos a palavra mesa, a imagem de certa 

mesa pode ser evocada por nossa mente; uma reunião que aconteceu ao redor 

de uma mesa, refeições realizadas em uma mesa, enfim, experiências 

vivenciadas ao estar sentado à mesa. 

Quando ouvimos a palavra função, recordamos da expressão ( )y f x= , e 

nossa mente poderá visualizar o gráfico de uma função, como também podemos 

recorrer a alguma função específica como y senx, y lnx= =  etc.  

Sendo assim, falar de um conceito significa relacionar uma imagem ao seu 

nome. Decorar a definição de um conceito não denota que o indivíduo o tenha 

compreendido. Para que a compreensão ocorra é necessário ter um conceito a 

respeito de tal conceito. 

Durante a abordagem pedagógica, no processo de formação do conceito, a 

definição vai modelar a imagem do conceito de tal maneira que ele se encaixe 

perfeitamente na definição do conceito. 

A figura a seguir ilustra o que foi dito anteriormente: 

 

Figura 3.5:  Modelagem da imagem do conceito pela definição do conceito 

 

Fonte:  Vinner (1992), com adaptações 
 

De acordo com o autor, é muito frequente a imagem do conceito ser 

apresentada na forma de exemplos, e muitas vezes isso não cabe na definição.do 

conceito. Além disso, a inadequada imagem do conceito pode trazer um impacto 

crucial na reconstrução da definição do conceito quando este é necessário. 

 

 

Definição do Conceito Imagem do Conceito 
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Segundo Vinner (1992), muitos professores de Matemática sabem que os 

estudantes definem um retângulo como um quadrilátero com quatro ângulos 

retos, cujos lados não adjacentes são congruentes. Essa definição dada pelos 

estudantes reflete uma imagem mental comum que muitas pessoas têm do 

conceito de retângulo. Esse impacto inadequado da imagem do conceito na 

definição do conceito é ilustrado pela figura a seguir: 

 

Figura 3.5:  Impacto da imagem do conceito na definição do conceito 

 

Fonte:  Vinner (1992), com adaptações 
 

Quando a atividade matemática é apresentada ao estudante, ele consulta 

de alguma maneira a definição do conceito enquanto trabalha. Contudo, isso não 

significa que a definição do conceito é a primeira reação despertada pela tarefa; 

às vezes a imagem do conceito pode ser a primeira reação. No entanto, mais 

cedo ou mais tarde a definição do conceito é consultada, e isso é ilustrado pela 

figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição do Conceito Imagem do Conceito 
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Figura 3.6:  Diferentes maneiras de relação entre a imagem do conceito e a definição do 
conceito 

 
Fonte:  Vinner (1992), com algumas adaptações 

 

Na figura anterior, é possível notar que a tarefa cognitiva é considerada 

como uma entrada que resulta em um comportamento intelectual, que é 

considerado como uma saída. Contudo, por conta da natureza espontânea do 

pensamento, muitos estudantes não consultam toda a sua definição do conceito, 

pois o processo de pensamento na maioria das vezes é guiado pela imagem do 

conceito, e não pela definição do conceito. Isso é ilustrado pela figura 3.7: 
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Figura 3.7:  Pensamento guiado pelo conceito imagem 

 
Fonte: Vinner (1992), com adaptações 

 

A imagem do conceito é modelado por experiências vivenciadas em sala 

de aula, situações de ensino apresentadas em livros-textos, como também pode 

ser fruto de tarefas cognitivas realizadas pelo estudante em momentos anteriores; 

é algo bem específico de cada sujeito.  

No tocante ao conceito de função, o Vinner menciona alguns resultados 

referentes à imagem do conceito que encontrou em alguns estudantes 

israelenses do 10.º e do 11.º ano em algumas de suas pesquisas. Tais 

estudantes que tiveram contato com o conceito de função por meio da 

abordagem de Dirichlet (uma função é uma correspondência entre elementos de 

dois conjuntos) apresentaram os seguintes: (1) A correspondência que constitui 

uma função poderia ser sistemática, poderia ser estabelecida por uma regra e 

essa regra deveria ter suas próprias regularidades. Uma correspondência 

arbitrária não é uma função. Uma transformação na variável independente 

poderia ser sistematicamente refletida na variável dependente. (2) Uma função 

obrigatoriamente teria que ser um termo algébrico, uma fórmula, uma equação. 

Isto é manipulação realizada na variável independente, a fim de obter a variável 

dependente. (3) Uma função é identificada por um gráfico ou uma representação 

simbólica por meio de uma curva no sistema de coordenadas, ou diagramas de 

Venn, ou por uma expressão do tipo ( )y f x= . (4) Uma função poderia ser dada 

por uma regra. Se duas ou mais regras são dadas por domínios disjuntos, 

estamos lidando com duas funções ou mais. Uma correspondência arbitrária 

pode ser considerada como infinitas funções, uma vez que cada elemento tenha 
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a sua própria regra de correspondência. (5) Funções podem ter diferentes 

regras de correspondência para domínios disjuntos, desde que estes domínios 

sejam regulares (como linhas ou intervalos). Um domínio não pode ser um “filho 

único”. A regra com uma exceção não é uma função. (6) Uma regra de 

correspondência, que não é algébrica, é uma função apenas se 

matematicamente for anunciada que é uma função. (7) O gráfico de uma função 

poderia ser regular e sistemático. Súbitas transformações no gráfico indicam 

que ele não representa uma função. (8) Uma função é uma correspondência. 

A compartimentalização consiste em dois itens do conhecimento 

incompatíveis com os outros que existem na mente do indivíduo, o qual não se 

dá conta disso. Por exemplo, se por um lado um estudante pode definir função 

como a relação entre os elementos de dois conjuntos, por outro lado, ao se 

deparar com um gráfico que não apresente uma regularidade, ele não 

reconhece uma função nessa representação, afirmando que isso pode ser uma 

correspondência arbitrária entre x e y. No entanto, a questão principal, segundo 

o autor, é se a compartimentalização desaparece ou diminui com o passar do 

tempo. 

Na busca de elementos para responder tal indagação, Vinner se utilizou de 

dados de uma pesquisa que realizou em 1989 com estudantes que estavam 

iniciando o curso em Jerusalém. A pesquisa consistiu em um questionário 

similar ao respondido pelos alunos do 10.º e 11.º ano do colégio aqui já relatado, 

com a finalidade de observar a incidência do fenômeno de 

compartimentalização. 

Ao fazer uma comparação dos resultados obtidos com os estudantes do 

10.º e 11.º ano com aqueles que estavam no ensino superior, constatou que não 

havia diferença entre os níveis de ensino, o fez Vinner concluir que o fenômeno 

da compartimentalização é formado no momento da exposição do conceito e 

dos respectivos exemplos, e isso sugere que o tempo não desenvolve a 

compartimetalização. Vinner (1992) ainda destaca que um termo incoerente 

pode existir na mente do indivíduo para sempre, a menos que algo a respeito 

seja feito. 
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O raciocínio para o referido autor é algo que está enraizado no pensamento 

matemático, e uma das formas mais comuns de raciocínio é aquela apresentada 

nas definições. Com o intuito de observar os diferentes tipos de raciocínio 

presentes no pensamento dos estudantes ingressantes na universidade e 

alunos do curso de Cálculo, um questionário sobre continuidade de função foi 

respondido por 406 estudantes. Tal questionário foi composto por duas partes: 

na primeira, as funções eram apresentadas por representações gráficas e, na 

segunda, algebricamente. 

Durante o curso de Cálculo, esses estudantes tiveram contato com as 

funções contínuas por meio de uma abordagem visual, na qual dificilmente se 

consegue fugir da concepção de que uma função é contínua se seu gráfico pode 

ser desenhado sem tirar o lápis do papel, e também com a “real” definição como 

a de limite ( ( )f x  é contínua em 0x  se )()(lim 0
0

xfxf
xx

=
→

, ou mesmo a definição do 

valor intermediário ( ( )f x  é contínua em [ a,b ]  se para qualquer valor 

intermediário c  entre ( )f a  e ( )f b , exista x tal que ( )f x c= ). 

Ao ser apresentada cada uma das questões aos estudantes, era pedido para 

que eles respondessem se aquela função era contínua ou não, dando um 

exemplo e um contraexemplo para justificar a resposta, sendo possível, dessa 

forma, identificar o raciocínio envolvido na resposta dada. 

As funções representadas graficamente no questionário podem ser 

observadas na figura a seguir: 
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Figura 3.8:  Representações gráficas das funções presentes na primeira parte do questionário 

 

Fonte: Vinner (1992) 
 

As respostas dadas pelos estudantes para as questões presentes no 

questionário foram classificadas em cinco categorias: 

 

I – Para uma função ser contínua é o mesmo que ela ser definida, e para 

ser descontínua é o mesmo que não ser definida em certo ponto. 

De acordo com Vinner, é difícil dizer com certeza as causas dessa 

confusão, porém ele traz duas explicações para a ocorrência de tal equívoco. A 

primeira é baseada na suposição de que alguns raciocínios lógicos levam o 

estudante a pensar dessa forma. Um exemplo clássico é a função representada 

algebricamente por 1y x= . Essa função não é definida em zero, mas a questão é 

se o que foi pedido para analisar é a continuidade da função ou a continuidade 

nos pontos em que a função não é definida. Pois bem, se olharmos para a 

representação algébrica da função, ela é contínua, pois está definida em todos os 

pontos de seu domínio, porém, ao observarmos o gráfico dessa função, ele passa 

a impressão de uma descontinuidade no ponto de abscissa igual a zero. Contudo, 
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ao examinar o gráfico de uma função desse tipo, não é apenas o desenho da 

curva que deve ser levado em consideração, mas também a relação entre a 

abscissa e a ordenada. 

De acordo com Vinner (1992), para a função representada algebricamente 

por 1y x= , o estudante pode inferir que ela é descontínua pelo fato de não ser 

definida em determinado ponto, ignorando totalmente a definição (desenhando o 

gráfico sem tirar o lápis do papel) e contando com sua imagem do conceito. 

Assim, conclui-se que, se a função não é definida em certo ponto, ela é 

descontínua. Essa falsa inferência pode levar o estudante a concluir que, se uma 

função é definida em todos pontos, ela é contínua. Segundo O’Brien apud Vinner 

(1973), esse tipo de erro é frequente em estudantes do colégio, sendo comuns 

respostas do tipo: 

• A função é contínua porque é definida em todos os pontos. 

• A função é descontínua porque não é definida em todos os pontos. 

 

A segunda explicação dada pelo mencionado autor para essa confusão 

feita pelos estudantes é baseada na suposição de que o raciocínio pode receber 

influência do contexto. Ele pode confundir continuidade com algo que faz parte de 

outro contexto.  

Segundo o autor, é muito frequente, quando se discute o conceito de 

função, ser enfatizado que para cada elemento no domínio da função deve existir 

um elemento no contradomínio, e com a importância de tal fato isso passa a ser 

uma exigência. Além disso, também é possível observar a incidência de outras 

afirmações, tais como: “para cada x no domínio, existe um y no contradomínio”, ou 

“a função é definida para todo x do seu domínio”, e, ainda, “a função é definida 

para todo x”. Todas essas asseverações são maneiras encontradas pelo 

estudante para explicar a continuidade de função, e, apesar de parecerem 

relevantes para o contexto de continuidade, elas são um tanto quanto superficiais, 

apresentam sua relevância quando se trata de função apenas. Essa associação, 

segundo o autor, pode gerar confusões e evidenciar que a situação não foi bem 

examinada por parte do estudante. 
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II – A continuidade está relacionada com o gráfico. 

As respostas presentes nessa categoria foram consideradas todas corretas 

para a representação gráfica das funções. Portanto, de maneira implícita, os 

estudantes deram a definição visual de continuidade, o que, segundo Vinner, 

pode ser considerado como um raciocínio correto e relevante. As respostas 

foram: 

A função é contínua porque este gráfico pode ser desenhado em 
um só golpe. 

O gráfico não apresenta saltos. 

Isto é uma parte. 

A função é descontínua porque seu gráfico tem duas partes que 
não a satisfazem. 

Tem uma lacuna no gráfico (VINNER, 1992, p. 206-207). 

 

III – Há uma determinada referência para o conceito de limite, 

presumivelmente sem um sentido. 

As respostas classificadas nessa categoria foram aquelas cuja formulação 

foi considerada vaga, e não davam muito espaço para outras hipóteses. Essas 

respostas foram dadas as questões 1 4A A− , cujas funções foram apresentadas 

por meio de suas representações gráficas. As respostas fornecidas pelos 

estudantes não aparentavam relacionar o significado algébrico de limite com o 

gráfico das funções. No caso da descontinuidade, as afirmações foram feitas sem 

qualquer especificação do ponto crucial de descontinuidade. 

A função é contínua porque ela tende para um limite para todo x. 
A função é contínua porque 0lim f ( x ) f ( x )=  quando 0x x→ . 
A função é descontínua porque 0lim f ( x ) f ( x )=  quando 

0x x→ . 
(Não foi especificado 0x  em nenhuma das afirmações) (VINNER, 
1992, p. 206-207). 

 

Para as questões 1 4B B− , que eram funções representadas 

algebricamente, a definição de limite para função contínua poderia ser usada. No 

entanto, segundo o autor, uma formulação vaga e não específica voltou a se 

repetir. Os estudantes não calculavam lim f ( x ) no ponto crucial 0x  e não 
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comparavam com 0f ( x ). Sendo assim, essa categoria foi classificada como um 

raciocínio irrelevante. 

 

IV – Outros casos de raciocínio irrelevante. 

Essa categoria envolve respostas que não se enquadraram nas outras, e 

tais respostas fizeram referência ao conceito da correspondência de um para um, 

demonstrando os estudantes uma confusão entre continuidade e 

diferenciabilidade. Eles mencionaram erroneamente alguns teoremas, como: 

“ 1xsen( )x  é contínua porque é o produto de duas funções contínuas”, ou “uma 

função é contínua porque não tem pontos de inflexão”, e assim por diante. 

Novamente, raciocínios irrelevantes. 

Uma questão crucial que incomoda não só os professores de Matemática, 

mas também os professores de uma maneira geral, é: “o que permanece na 

mente dos estudantes após a realização do curso ou do exame?”. Esse é o quarto 

e último aspecto abordado por Vinner em seu trabalho Ganho cognitivo a longo 

prazo.  

É normal que, após a realização de um curso, muitas coisas aprendidas 

sejam esquecidas pelos estudantes, assim como muitas outras contribuam para o 

desenvolvimento intelectual do indivíduo. Sendo assim, no tocante ao conceito de 

função, o autor decidiu verificar o que alguns estudantes lembravam de derivada 

decorrido algum tempo do contato deles com tais noções. 

Em Israel, os estudantes de Ciências ou Economia fazem o curso de 

Cálculo na etapa de escolaridade equivalente ao Ensino Médio aqui no Brasil. 

Após a conclusão do curso, eles são submetidos a um exame nacional, e, depois 

que atingem a maioridade, passam dois ou três anos no serviço militar (mulheres: 

dois anos; homens: três anos). Após o cumprimento do serviço militar, eles vão 

para a universidade fazer o curso de Cálculo. Para o autor, esse seria um bom 

tempo para verificar o que eles lembram sobre derivada de funções.  

Portanto, a pergunta “o que é derivada?” foi feita para 119 estudantes que 

estavam iniciando o curso de Cálculo na universidade.  
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I) Uma correta concepção de derivada como um limite (6%). 

Nesta categoria foram incluídas respostas como 
0h

F( x h ) F( x )
lim

h→

+ − . 

Muitos desses estudantes também responderam da seguinte forma: 

derivada é o limite da alteração da função em um pequeno período de tempo, e 

quando a alteração é pequena o limite tende a zero. 

 
II) O autor ressalta que o segundo tipo de resposta poderá ser 

considerado correto, se não forem empregados critérios muito 

rigorosos. Assim, o panorama passa a ser melhor do que se esperava, 

porém, mesmo assim, ele é bastante ruim. Uma correta concepção de 

derivada no sentido visual (25%). 

 

Nessa categoria foram classificadas respostas como: 

• A derivada de uma função que indica a inclinação da função original em 

cada ponto. 

• A derivada é a inclinação do crescimento ou decrescimento de uma 

função em um certo momento. 

 

III) Uma concepção instrumental de derivada que se relaciona com os 

métodos e aplicações, mas ignora seu significado (23%). 

Os exemplos de respostas foram: 

• A derivada de uma função é obtida a partir da função dada por meio 

de regras matemáticas estabelecidas. 

• A derivada é uma substituição da função original, por exemplo: 

2 22 3 6 3y x x, y x′= + = + . 

• A derivada é um meio de investigar os domínios de crescimento ou 

decrescimento de uma dada função. 

• É uma fórmula matemática. 

IV) A vaga referência inaceitável para o conceito de limite (8%). 
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Os exemplos de respostas foram: 

• É uma função que tende para o infinito. 

• É o lim( ( )) , ( ) 0
( )
f x d x

d x
→  

 

V) Uma vaga e inaceitável referência para o aspecto visual de derivada 

(26%). 

Os exemplos de respostas foram: 

• É uma função que é tangente a outra função. 

• É a equação da tangente a uma dada função. 

• A derivada é uma função cuja representação gráfica é uma tangente. 

• O ângulo que a função forma com o eixo x. 

 

VI) Respostas que aparentam ser totalmente irrelevantes ou não 

responderam (12%). 

O baixo desempenho apresentado pelos estudantes nas duas primeiras 

categorias, segundo Vinner, provavelmente se repetiria com qualquer outro tópico 

matemático, portanto não é um caso específico das derivadas. Já as categorias 

IV, V e VI, juntas, apresentaram uma incidência de 46%, fato que, segundo o 

referido autor, é bastante preocupante. Nessas categorias foram encontradas 

respostas vagas e sem sentido, nas quais muitas vezes o estudante fez uso de 

palavras, símbolos ou até mesmo de imagens para relatar o tópico sobre o qual 

foi questionado, porém tudo isso não fazia sentido algum. 

Essas palavras, símbolos e imagens, segundo Vinner, são frequentemente 

utilizadas pelos estudantes nas aulas ou nos exames para passar a impressão de 

que sabem algo, na tentativa de ganharem uma “sobrevida”. Contudo, esse 

comportamento não é totalmente incoerente, pois é essencial para o jogo em que 

o ser humano está inserido, pois as pessoas não são influenciadas apenas pelo 

contexto da aprendizagem, mas também pelo contexto social. Por isso, para 
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sobreviver à entrevista, alguns estudantes fizeram uso de uma palavra ou frase 

relacionada ao assunto, mas que não fazia sentido algum. 

Quanto às categorias I e II, Vinner ressalta que as pessoas lembram com 

muito mais facilidade de aspectos visuais do que dos analíticos. Ele atribui esse 

fenômeno mais uma vez à natureza humana, pois a memória tem mais facilidade 

de trabalhar com imagens do que com palavras. Entretanto, ele enfatiza que os 

aspectos analíticos às vezes acabam sendo mais importantes do que os visuais, 

por exemplo, no caso das derivadas, os aspectos analíticos são cruciais para a 

aplicação nas ciências físicas (velocidade, taxa de variação etc.). 

Sobre a categoria III, o referido autor salienta que, quando um conceito é 

usado como ferramenta, seu significado original é esquecido. Assim, os aspectos 

instrumentais tomam o lugar do conceito em si. Isso traz à tona a discussão de 

Skemp entre a compreensão relacional e a compreensão instrumental. Existe 

uma tendência para a compreensão instrumental prevalecer, porém, a longo 

prazo, os conceitos são lembrados mais facilmente por meio da compreensão 

relacional. 

Por fim, Vinner faz algumas considerações importantes que levam o leitor, 

no papel de educador, a algumas reflexões. Ele comenta que o estudo que 

realizou mostra uma lacuna entre o desempenho dos estudantes e as 

expectativas do sistema educacional, a qual, para ele, não é resultado de um 

ensino ruim ou de livros-textos de má qualidade. Para o autor, os objetivos da 

educação matemática frequentemente são estabelecidos sem antes compreender 

as habilidades cognitivas do estudante. Isso acontece porque existe uma 

cobrança muito grande do sistema educacional e das universidades na 

preparação desses estudantes, levando à implementação de altos níveis de 

exigências, com currículos sobrecarregados, contendo um número enorme de 

tópicos. Contudo, essa forte exigência não é garantia de resultados satisfatórios 

futuramente. 

Ele ainda comenta que o correto seria olhar primeiro para a maneira de 

pensar dos estudantes, para a partir daí estabelecer objetivos educacionais, pois, 

se o objetivo é uma aprendizagem significativa, o número de tópicos a serem 

estudados deve ser diminuído nos cursos a fim de que seja possível dedicar mais 
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tempo para o estudo de cada um deles e,  assim, identificar a maneira de 

raciocinar dos estudantes. Vinner conclui dizendo que de nada adiantam 

currículos carregados de conteúdos, se as avaliações nacionais indicam que a 

aprendizagem ocorre de maneira falha. 

A seguir, trataremos dos aspectos referentes aos saberes dos professores. 

 

 
3.4  Saberes docentes 

 

Esta seção tratará dos saberes inerentes daquele que faz do ato de ensinar 

sua profissão. Discutiremos a importância desses saberes, a diversidade, as 

principais fontes e como eles são construídos ao longo do tempo na carreira do 

magistério. 

 

 
3.4.1  A pluralidade do saber docente 

 

Ao falar de saberes docentes, devemos ter em mente que eles não são 

provenientes somente da formação universitária. Não podemos vincular os 

saberes dos professores apenas à sua formação; eles são constituídos de 

elementos provenientes de diferentes fontes. Na verdade, o saber docente é 

composto por diferentes saberes, tais como os disciplinares, curriculares, 

profissionais (os educacionais e da pedagogia) e experienciais. 

Nesse sentido, Tardif (2011) ressalta que, ao questionar os professores 

sobre o seu saber, eles se referem a conhecimentos e a um saber fazer pessoal, 

comentam sobre os saberes curriculares, dos programas e dos livros didáticos, 

apoiam-se nos conhecimentos disciplinares relativos à matéria que ensinam, 

recorrem à sua própria experiência e ainda apontam elementos de sua formação 

profissional. 

Sendo assim, apoiados em Tardif (2011), entendemos que o saber docente 

é um saber plural, formado por uma mistura de saberes provenientes da formação 

profissional e dos saberes disciplinares, curriculares e experienciais. 
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Os saberes profissionais são constituídos pelo conjunto de saberes 

adquiridos nas instituições de formação de professores. São aqueles que o 

indivíduo adquire durante a sua formação, seja ela inicial ou continuada, nos 

cursos voltados para essa finalidade e estão relacionados aos conhecimentos 

educacionais e pedagógicos.11 

Os saberes disciplinares são aqueles saberes sociais que são definidos e 

selecionados pela instituição universitária. Esses saberes são incorporados à 

prática docente por meio conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas que 

compõem os cursos de formação inicial ou continuada de professores oferecidos 

pelas universidades. São os saberes que correspondem aos diversos campos do 

conhecimento e são reconhecidos socialmente. Podemos tomar como exemplo de 

saberes disciplinares a Matemática, a Física, a História etc., conhecimentos 

transmitidos nos cursos e departamentos universitários, independentemente das 

faculdades de Educação e dos cursos de formação de professores. 

Os saberes curriculares compreendem os discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais as instituições escolares organizam e apresentam os 

saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelo de cultura erudita. 

Por seu turno, os saberes experienciais são saberes específicos que os 

professores desenvolvem com base em seu trabalho cotidiano e conhecimento do 

meio em que atuam, eles emergem da experiência e por ela são validados. 

Segundo Tardif (2011, p. 39), “eles incorporam à experiência individual ou coletiva 

sob forma de habitus, habilidades de saber fazer e de ser”. 

Sendo assim, entendemos que os saberes são elementos que constituem a 

prática docente, são elementos que isoladamente não conseguem descrever a 

atuação do profissional que tem como campo de trabalho a sala de aula. Nesse 

sentido, Tardif comenta que 

[...] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, 
sua disciplina e seu programa, além de possuir certos 
conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e 
desenvolver um saber prático baseado em sua experiência 
cotidiana com os alunos (2011, p. 39). 

_____________ 
11 Segundo Tardif (2011), os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou concepções 

provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e 
normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da 
atividade educativa. 
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Essas múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes fazem 

com que os professores constituam um grupo social e profissional, cuja existência 

consiste na capacidade de dominar, integrar e mobilizar os saberes que 

constituem condições para a sua prática. 

Se por um lado os professores constituem um grupo social e profissional, 

cuja existência está pautada na capacidade de dominar, integrar e mobilizar os 

saberes que sustentam a sua prática, por outro lado, esse grupo não tem nenhum 

tipo de controle sobre os saberes sociais que são transformados em saberes 

escolares, nas definições do currículo, do programa etc. Nessa perspectiva: 

Os saberes das disciplinas e os saberes curriculares que os 
professores possuem e transmitem não são os saberes dos 
professores nem o saber docente. De fato, o corpo docente não é 
responsável pela definição nem pela seleção dos saberes que a 
escola e a universidade transmitem. Ele não controla diretamente, 
e nem mesmo indiretamente, processo de definição e de seleção 
dos saberes sociais que são transformados em saberes escolares 
(disciplinares e curriculares) através das categorias, programas, 
matérias e disciplinas que a instituição escolar gera e impõe como 
modelo da cultura erudita (TARDIF, 2011, p. 40). 

 

Nesse sentido, os saberes que os professores transmitem são externos à 

sua prática, eles são produzidos pela tradição cultural e transformados em 

conteúdos. Logo, os professores podem ser considerados executores de tarefas 

que visam a transmissão de saberes. 

Partindo dessa ótica, temos a impressão de que os saberes dos 

professores de pouco valem diante dos saberes transmitidos por eles no âmbito 

da escola. Entretanto, no executar de sua profissão, esses saberes que o 

professor transmite deixam de ser o centro do ato pedagógico, dando lugar para 

um saber fazer que possui seu alicerce em seus próprios saberes. Partindo desse 

ponto de vista, Tardif comenta: 

[...] o saber que o educador deve transmitir deixa de ser o centro 
de gravidade do ato pedagógico; é o educando, a criança, 
essencialmente, que se torna o modelo e o princípio da 
aprendizagem. [...] uma relação pedagógica centrada nas 
necessidades e interesses da criança e do educando, podendo 
chegar até a confundir-se com um saber-fazer, um “saber-lidar” e 
um saber estar com as crianças (2011, p. 45). 
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É essa junção dos saberes que os professores transmitem com os seus 

saberes que leva à construção do processo de ensino e aprendizagem, pois de 

nada valeriam os saberes a serem transmitidos sem os saberes dos professores e 

vice-versa. 

Esse saber fazer depende dos saberes experienciais do professor, pois, 

segundo o autor, os saberes adquiridos por meio da experiência profissional 

constituem os fundamentos de sua competência, e é a partir dos saberes 

experienciais que os professores concebem os modelos de excelência 

profissional dentro de sua profissão. Nesse sentido, entendemos que os saberes 

experienciais permitem ao professor criar um estilo próprio de ensinar, que Tardif 

(2011) chama de “macetes” da profissão, emergindo os traços de personalidade 

profissional que se manifestam por meio de um saber fazer pessoal que é 

validado pelo trabalho cotidiano. 

Para o autor, os saberes experienciais fornecem aos professores certezas 

relativas a seu contexto de trabalho na escola, de modo a facilitar a integração. 

Portanto, esses saberes, à medida que são adquiridos, trazem aos professores 

segurança para desenvolverem suas atividades, transformam a incerteza em 

certeza e ajudam nas escolhas feitas durante o fazer profissional. Nessa 

perspectiva, Tardif apresenta três objetos que compõem os saberes experienciais, 

quais sejam: 

a) as relações e interações que os professores estabelecem e 
desenvolvem com os demais atores no campo de sua prática; b) 
as diversas obrigações e normas às quais seu trabalho deve 
submeter-se; c) a instituição enquanto meio organizado e 
composto de funções e diversidade (2011, p. 50). 

 
Vale ressaltar que tais elementos não são objetos de conhecimento, mas 

sim objetos que constituem a própria prática, e que só se revelam por meio dela. 

Em outras palavras, elas são condições para o desenvolvimento da profissão. 

Segundo Tardif (2011), é em relação a esses objetos que se constrói uma 

lacuna considerável entre os saberes experienciais e os saberes adquiridos na 

formação. Para alguns professores isso é um “choque”, o choque da realidade da 

sala de aula nos primeiros anos de atuação no magistério. Os docentes acabam 

descobrindo os limites de seus saberes pedagógicos. 
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Em alguns essa descoberta provoca a rejeição pura e simples de 
sua formação anterior e a certeza de que o professor é o único 
responsável pelo seu sucesso. Em outros, ela provoca uma 
reavaliação (alguns cursos foram úteis outros não). E, finalmente, 
em outros, ela suscita julgamentos mais relativos (por exemplo: 
“minha formação me serviu na organização dos cursos, na 
preparação do material pedagógico” ou então “não se pode pedir 
para universidade realizar uma missão impossível”) (TARDIF, 
2011, p. 51). 

 

Nos primeiros anos de profissão, na aquisição da prática profissional, 

esses objetos são inseridos, em um processo de aprendizagem rápida. De acordo 

com Tardif (2011), nos primeiros cinco anos da carreira os professores acumulam 

sua experiência fundamental. Essa experiência tende a se transformar em uma 

maneira pessoal de ensinar, gerando “macetes” que revelam traços da 

personalidade profissional. Vale a pena ressaltar que essa maneira pessoal de 

ensinar do professor passa por um processo contínuo de transformação no 

decorrer da carreira, uma vez que novos saberes vão sendo incorporados, 

contribuindo para o aprimoramento da prática. 

Não podemos esquecer que esses três objetos citados anteriormente não 

apresentam o mesmo valor para a prática profissional, por exemplo, saber reger 

uma sala de aula é mais importante do que conhecer os mecanismos que regem 

o sistema educacional; saber estabelecer uma relação com os alunos é mais 

importante do que estabelecer uma relação com especialista em Educação. 

Assim, os dizeres de Tardif vêm contribuir com nossa afirmação quando este 

comenta que: 

[...] no discurso docente, as relações com os alunos constituem o 
espaço onde são validados, em última instância, sua competência 
e seus saberes. A sala de aula e a interação cotidiana com as 
turmas de alunos constituem, de certo modo, um teste referente 
ao “eu profissional” quanto aos saberes veiculados e 
transmitidos12 pelo docente. [...] “É impossível mentir ou fazer de 
conta diante de uma turma de alunos: não se pode esconder nada 
deles, é preciso envolver-se completamente” (2011, p. 51-52). 

_____________ 
12 Vale a pena ressaltar que, ao fazer uso da expressão “saberes transmitidos pelos professores”, o autor 

refere-se a saberes que são construídos pelo próprio professor. São saberes preexistentes, por exemplo, 
os conteúdos ensinados durante as aulas. Contudo, na Educação Matemática existem correntes (por 
exemplo, DUVAL, 2011) que consideram que esses saberes não são transmitidos. Para alcançar esses 
saberes, o indivíduo constrói uma série de conhecimentos que viabilizam a apropriação do saber. E o 
papel do professor nesse cenário seria o de viabilizar a construção desses conhecimentos pelo estudante. 
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É na interação com os alunos que os saberes dos professores são 

colocados à prova, e é da prática cotidiana em confronto com condições da 

profissão que os saberes experienciais se originam. No entanto, isso não significa 

que eles residem totalmente nas certezas subjetivas acumuladas individualmente, 

pois as certezas adquiridas são partilhadas nas relações com os pares. É por 

meio das relações com os pares, confrontando os saberes adquiridos, que os 

saberes experienciais ganham certa objetividade. 

Sendo assim, Tardif (2011) destaca que as certezas subjetivas devem ser 

sistematizadas, compondo um discurso da experiência capaz de informar e formar 

outros professores e fornecer respostas aos problemas. O contato diário dos 

professores menos experientes com aqueles mais experientes, a realização de 

estágios, são situações que permitem a objetivação dos saberes relacionados à 

experiência. Nesse caso, o professor não é apenas um prático, mas também um 

educador que contribui com a formação dos menos experientes, dividindo com os 

outros um saber prático sobre a atuação. 

Os saberes experienciais apresentam certa objetividade em sua relação 

crítica com os saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional. A 

prática diária da profissão não favorece somente o desenvolvimento de certezas 

relacionadas à experiência, mas também permite uma avaliação concernente aos 

outros saberes. Isso não quer dizer que os professores passam a rejeitar os 

outros saberes, mas a incorporá-los à sua experiência com a finalidade de 

aprimorar a prática. 

Nesse sentido, a prática se torna um contínuo processo de aprendizagem 

em que o professor traduz a sua formação e a adapta à profissão, em um 

processo de depuração em que é eliminado aquilo que lhe parece abstrato e 

desnecessário, o que não apresenta nenhuma relação com a realidade 

vivenciada. Desse modo, a experiência gera uma avaliação crítica dos saberes 

adquiridos antes e depois da profissão. Ela filtra e seleciona os outros saberes, 

permitindo ao professor rever seus saberes, julgando-os e avaliando-os. É, 

portanto, de acordo com Tardif (2011), formar outro saber constituído por todos os 

saberes submetidos a um processo de validação constituído pela prática 

cotidiana. 
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O saber docente é um saber plural, constituído por diversos saberes 

provenientes da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana, trata-

se, portanto, de um saber heterogêneo. Contudo, essa heterogeneidade não é 

apenas fruto dos diversos saberes que compõem o saber docente; ela decorre da 

situação de exterioridade existente entre o corpo docente e os saberes 

curriculares, disciplinares e da formação profissional. 

De acordo com Tardif,  

Essas relações de exterioridade, inserem-se, hoje, numa divisão 
social do trabalho intelectual entre os produtores de saberes e os 
formadores, entre os grupos e instituições responsáveis pelas 
nobres tarefas de produção e legitimação dos saberes e os grupos 
e instituições responsáveis pelas tarefas de formação, concebidas 
nos moldes desvalorizados da execução, da aplicação de técnicas 
pedagógicas, do saber-fazer (2011, p. 54). 

 

Essa situação de exterioridade relacionada com tal divisão mencionada 

anteriormente tem reflexos diretos no professor. Diante dessa situação, os 

saberes experiências surgem como cerne do saber docente, pois são nesses 

saberes que os professores se apoiam para transformar essa relação de 

exterioridade em interioridade com sua própria prática. Logo, os saberes 

experienciais não são saberes como os outros, são, ao contrário, formados pelos 

demais saberes, mas depurados, polidos e submetidos às certezas construídas 

pela prática e pela experiência. 

As questões relacionadas à maneira como esses diferentes saberes são 

construídos pelos professores serão discutidas na próxima seção deste capítulo. 

 

 

3.4.2  As principais fontes dos saberes docentes 

 

Como dissemos anteriormente, o saber docente é um saber plural, 

proveniente de diversas fontes, portanto um saber heterogêneo. Assim sendo, 

julgamos conveniente discutir com mais detalhes as fontes desses saberes e 

como eles são adquiridos ao longo de uma trajetória que começa mesmo antes 

do exercício da profissão. 
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Tratar da natureza dos saberes docentes não é tarefa simples; relacionar a 

natureza, a diversidade dos saberes às suas fontes parece ser algo que está 

inter-relacionado, não sendo possível distingui-los. Para resolver tal problema, 

optamos por seguir o modelo proposto por Tardif (2011), o modelo de análise 

baseado na origem social, que permite: 

Evitar a utilização de critérios epistemológicos dissonantes que 
reflitam os postulados teóricos dos autores, propondo, ao mesmo 
tempo, um modelo construído a partir de categorias relacionadas 
com a trajetória percorrida pelos professores ao edificarem os 
saberes que utilizam efetivamente em sua prática profissional 
cotidiana (p. 62). 

 
Desse modo, pretendemos aqui mostrar o caminho percorrida pelos 

docentes e identificar os saberes utilizados em sua prática que foram adquiridos 

ao longo dessa trajetória. Para tanto, apresentaremos a seguir um quadro que 

tenta dar conta do pluralismo do saber profissional, relacionando com os lugares 

nos quais os próprios professores atuam, com as instituições que os formam e/ou 

nas quais trabalham, com os seus instrumentos de trabalho, com sua experiência 

profissional e, ainda, colocar em evidência as fontes desse saber e a sua 

integração no trabalho docente. 

 
Quadro 3.5:  Os saberes dos professores 

Saberes dos 
professores 

Fontes sociais de 
aquisição 

Modos de integração no 
trabalho docente 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de 
vida, a educação no sentido 

lato etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e a 
secundária, os estudos pós-

secundários não 
especializados etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, os 

estágios, os cursos de 
reciclagem etc. 

Pela formação e pela 
socialização profissionais 

nas instituições de formação 
de professores 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das 
“ferramentas” dos 

professores: programas, 
livros didáticos, cadernos de 

exercícios fichas etc. 

Pela utilização das 
“ferramentas” de trabalho, 
sua adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de sua 
própria experiência na 

profissão, na sala de aula e 
na escola 

A prática do ofício na escola 
e na sala de aula, a 

experiência dos pares etc. 

Pela prática do trabalho e 
pela socialização profissional 

Fonte:  Tardif (2011, p. 63) 
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O quadro nos mostra alguns fenômenos importantes. Não podemos negar 

que todos os saberes ali identificados são manipulados pelos professores em sala 

de aula. Constantemente, os professores usam seus saberes pessoais no fazer 

de sua profissão, trabalham com os programas, livros didáticos, baseiam-se em 

saberes escolares relativos às matérias ensinadas, recorrem às suas experiências 

e retêm certos elementos de sua formação profissional.  

Analisando o quadro, ainda podemos constatar que os professores 

recorrem a outros saberes distantes do ofício de ensinar, provenientes de lugares 

sociais anteriores à carreira docente. Por exemplo, alguns desses saberes o 

professor adquire com a sua família, na escola em que formou a cultura pessoal, 

na universidade, com os pares com os quais convive diariamente, dos cursos de 

formação continuada etc. Dessa forma, Tardif (2011) afirma que: 

[...] o saber profissional está, de certo modo, na confluência entre 
várias fontes de saberes provenientes da história de vida 
individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores 
educativos, dos lugares de formação, etc. (p. 64). 

 

Quando esses saberes são utilizados na sala de aula, fica difícil identificar 

imediatamente a fonte de cada um deles, pois a confluência dessa diversidade de 

saberes converge para a intenção educativa do momento. 

Não podemos negar que os saberes dos professores apresentam certa 

coerência, mas não se trata de coerência teórica, e, sim, de uma coerência 

pragmática. Assim, podemos comparar esses saberes com as ferramentas de um 

artesão que estão agrupadas em uma mesma caixa. Essas ferramentas foram 

colocadas em uma caixa só, pois elas foram desenvolvidas e adaptadas pelo 

próprio artesão que saberá usá-las no momento oportuno em seu ofício. 

Essa associação das ferramentas e a ligação que elas têm com o artesão é 

uma relação pragmática, elas estão na caixa porque a qualquer momento podem 

servir para o seu trabalho. O mesmo acontece com o professor que adquire e 

desenvolve seus saberes, de modo que estejam prontos para serem usados a 

qualquer momento no fazer de sua profissão. 
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Convém ressaltar que essa relação entre os saberes e o trabalho não pode 

ser pensada como um modelo aplicacionista de técnicas, em que se forma um 

repertório de conhecimentos para posterior aplicação. Os saberes dos 

professores não são oriundos de saberes codificados que poderiam apresentar 

soluções para os problemas enfrentados no cotidiano, aliás, esses problemas são 

únicos e particulares, tornando, assim, impossível a aplicação de técnicas. 

Outra questão que não podemos deixar de lado é o fato de os saberes dos 

professores receberem grande influência da temporalidade. Portanto, a história de 

vida do professor e a sua construção ao longo da carreira são fatores que 

influenciam em seus saberes. 

Segundo Tardif, 

Essa inserção no tempo é particularmente importante para 
compreender a genealogia dos saberes docentes. De fato, as 
experiências formadoras vividas na família e na escola se dão 
antes mesmo que a pessoa tenha desenvolvido um aparelho 
cognitivo aprimorado para nomear e indicar o que ela retém 
dessas experiências. Além de marcadores afetivos globais 
conservados sob forma de preferências ou de repulsões, o 
indivíduo dispõe, antes de mais nada, de referenciais de tempo e 
lugares para indexar e fixar essas experiências na memória (2011, 
p. 67). 

 

Quem não se lembra daquele rígido professor de Matemática que pedia 

para resolver aquelas intermináveis equações que muitas vezes não faziam 

sentido para quem estava aprendendo, ou daquela doce professora de Literatura 

que declamava lindos poemas ao final das aulas? Esses são vestígios da 

socialização primária e escolar do professor; são, portanto, referenciais de ordem 

temporal que podem evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que o 

indivíduo deseja encarnar ou evitar como professor. A temporalidade, portanto, 

estrutura a memorização de experiências educativas que contribuem para a 

formação do “eu profissional”. 

Nesse sentido, Tardif (2011, p. 68) comenta que “o desenvolvimento 

profissional é associado tanto às suas fontes e lugares de aquisição quanto aos 

seus momentos e fases de construção”. Sendo assim, possível evidenciar que 
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muitos saberes evocados pelo professor no cotidiano de sua prática foram 

adquiridos até mesmo antes do exercício da profissão. 

Nessa perspectiva, o autor enfatiza que: 

[...] uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, 
sobre os papéis do professor e sobre como ensinar provém de 
sua própria história de vida, principalmente de sua socialização 
enquanto alunos. Os professores são trabalhadores que ficaram 
imersos em seu lugar de trabalho durante aproximadamente 16 
anos (em torno de 15.000 horas), antes mesmo de começarem a 
trabalhar. Essa imersão se expressa em toda uma bagagem de 
conhecimentos anteriores, de crenças, de representações e de 
certezas sobre a prática docente (p. 68). 

 

Portanto, podemos de certa forma dizer que o professor começa a 

aprender o seu ofício muito tempo antes de decidir seguir carreira em tal 

profissão, pois os saberes adquiridos na trajetória pré-profissional, isto é, no 

momento da socialização primária e principalmente na socialização escolar, tem 

um peso muito grande no saber fazer quando no exercício do magistério. 

Portanto, é correto afirmar que boa parte das competências dos professores está 

enraizada em sua história de vida. 

Vale ressaltar que esses saberes não são inatos, eles são frutos da 

imersão do indivíduo em diversos mundos como a família, os amigos, a escola 

etc., nos quais constroem, por meio da socialização com os outros, sua identidade 

pessoal e social. 

Contudo, por fazerem parte da trajetória de vida anterior à formação 

profissional e a aprendizagem efetiva do ofício do magistério, esses saberes por 

si sós não representam o saber profissional, eles possibilitam o fato de poder 

fazer carreira no magistério, o que não deixa descartar a importância da 

construção dos saberes no decorrer da carreira. Este assunto discutiremos na 

próxima subseção. 
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3.4.3  A carreira no magistério e a construção dos saberes ao longo do 

tempo  

 

Como mencionamos anteriormente, os saberes docentes são provenientes 

das mais diversas fontes e começam a ser construídos mesmo antes do início da 

carreira. No entanto, não podemos deixar de considerar que é no exercício da 

profissão que os saberes pré-profissionais são estruturados e outros saberes são 

incorporados a eles, consolidando um saber fazer. 

São nos primeiros anos de carreira que se constituem os saberes 

profissionais. Essa fase representa um período crítico de intensa aprendizagem 

da profissão, em que são despertados expectativas e diversos sentimentos que 

às vezes chegam até ser contraditórios. Esse período, segundo Tardif (2011), 

apresenta três fases, quais sejam: 

a) A primeira fase é marcada por um rito de passagem da condição de 

estudante a professor. Essa fase é marcada por muitas descobertas, 

que os iniciantes descobrem, por exemplo, que as discussões sobre os 

princípios educacionais e as orientações pedagógicas não são assuntos 

de muita importância na sala dos professores. A eles cabe se conformar 

com as regras impostas pelo sistema educacional e fazer com que elas 

sejam cumpridas por seus alunos. 

b) A segunda corresponde à iniciação no sistema normativo informal e na 

hierarquia das posições ocupadas na escola. Nessa fase os 

professores mais experientes deixam claro para os novatos que entre 

os docentes que compõem o grupo de professores existe uma 

hierarquia informal, em que os indivíduos que estão no topo dessa 

hierarquia exercem uma profunda influência no funcionamento da 

escola. Os novatos, por sua vez, logo entendem que estão na parte 

mais baixa dessa hierarquia, sujeitos ao controle dos diversos 

indivíduos que estão acima deles. 

c) Já a terceira fase está ligada à descoberta dos alunos “reais” pelos 

professores. Descobrem que os alunos não correspondem à imagem 

esperada por eles: estudiosos, obedientes, sensíveis a recompensas e 

a punições e desejosos pelo saber. 
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Como podemos notar, os primeiros anos de carreira do professor são 

marcados por um profundo processo de aprendizagem e descobertas, muitas 

vezes vinculadas a algumas decepções ocasionadas por expectativas frustradas. 

Entretanto, além dessas três fases mencionadas, que a carreira no magistério é 

marcada por outro fenômeno que caracteriza a evolução da carreira docente, que, 

segundo Tardif (2011), apresenta duas fases: 

I) A fase de exploração, na qual o professor escolhe provisoriamente a 

sua profissão, inicia na carreira por meio de erros e acertos, sente a 

necessidade de ser aceito pelos membros que compõem a comunidade 

escolar (alunos, colegas, diretores de escola, pais de alunos etc.). 

Dependendo do professor, essa fase pode variar, sendo fácil ou difícil, 

estimulante ou decepcionante, e é condicionada pelas limitações da 

instituição. 

II) A fase de estabilização e consolidação é um momento em que o 

professor investe a longo prazo em sua profissão e suas capacidades 

são reconhecidas pelos membros da instituição. Essa fase é marcada 

por uma confiança maior do professor em si mesmo e pelo domínio dos 

aspectos relacionados ao seu trabalho, principalmente os pedagógicos, 

o que se manifesta por meio de um maior equilíbrio profissional, de um 

interesse maior pelos problemas de aprendizagem dos alunos. O foco 

das atenções deixa de ser ele próprio e a matéria ensinada passa a ser 

seus alunos. 

 

Todavia, é preciso compreender que a estabilização e a consolidação não 

ocorrem naturalmente com o tempo, mas muito em função dos acontecimentos 

que marcam a trajetória profissional, incluindo as condições para o exercício da 

profissão. Nesse sentido, Tardif (2011), apud Huberman (1989) e Huberman et 

al., (1989), comenta que várias condições são necessárias para um início fácil na 

carreira docente e uma posterior estabilização e consolidação na profissão, tais 

como: ter turmas fáceis de lidar, um volume de trabalho que não consuma todas 

as energias do professor, o apoio da direção em vez de um controle “policial”, um 

vínculo definitivo com a instituição (regularidade e estabilidade no emprego), 

colegas de trabalho acessíveis e dispostos a ajudar, entre outros. 
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Esse acolhimento do iniciante por parte dos mais experientes no início da 

carreira torna-se fundamental, pois nessa etapa, nos primeiros contatos com as 

turmas de alunos, o professor passa por uma crise ao perceber que existe um 

distanciamento muito grande entre aquilo que aprendeu na universidade e a 

realidade na sala de aula. Para superar os obstáculos que inevitavelmente o 

novato terá que enfrentar nesse momento da carreira, além da prática que é 

adquirida diariamente no exercício da profissão, a ajuda dos mais experientes é 

um elemento que certamente contribuirá para a superação desses obstáculos, 

principalmente no que tange ao relacionamento com os alunos e à gestão da sala 

de aula. 

Entretanto, cabe ressaltar que esse distanciamento existente entre a 

formação universitária e a sala de aula não pode levar o professor a rejeitar a sua 

formação, mas deve propiciar uma reflexão que permita adequar esses saberes 

adquiridos durante sua formação universitária para serem utilizados no seu 

cotidiano no exercício de sua profissão. 

O tempo, nesse contexto, não é, portanto, apenas um dado objetivo 

caracterizado, por exemplo, pela duração administrativa das horas ou dos anos 

de trabalho. É um dado subjetivo, no sentido que contribui para modelar a 

identidade do trabalhador. É somente após algum tempo de carreira que o “eu 

pessoal” em contato com o universo de trabalho vai pouco a pouco se 

transformando em um “eu profissional”.  

Com o passar do tempo, a experiência no trabalho vai sendo adquirida e o 

professor começa a definir uma representação de ensinar, que fica mais clara 

com o domínio do trabalho e um certo conhecimento de suas potencialidades e 

limitações. 

Portanto, depois de expormos as ideias que deram uma sustentação 

teórica ao nosso estudo, é chegado o momento de descrevermos com maiores 

detalhes a pesquisa que realizamos, salientando os aspectos metodológicos. É o 

que fazemos no capítulo seguinte ao descrevermos a metodologia e 

apresentarmos os aspectos metodológicos. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
 

 

METODOLOGIA 
 

 
Neste capítulo descreveremos os caminhos metodológicos de nosso estudo, 

com destaque para a natureza da pesquisa, o seu contexto e desenvolvimento. 

Neste último, apresentaremos o universo de estudo, o perfil das instituições 

participantes, bem como os sujeitos investigados, os instrumentos de coleta de 

dados (questionários, listas de atividades (testes) e o roteiro de entrevista), e, 

ainda, faremos uma descrição de como se desencadeou a coleta de dados e como 

se deu a análise.  

 

 
4.1  A natureza da pesquisa 

 
A problemática levantada, o objetivo do estudo, a questão de pesquisa, os 

pressupostos teóricos, as características peculiares da coleta de dados, 

assinalam a natureza qualitativa da investigação. Nesse sentido, a compreensão 

do fenômeno investigado, considerando as suas particularidades, enquadra-se 

nas cinco características desse tipo de abordagem indicadas por Bogdan e Biklen 

(1994), quais sejam: 

1) Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente 
natural, constituindo o investigador o instrumento principal; 2) A 
investigação qualitativa é descritiva; 3) Os investigadores 
interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 
resultados ou produtos; 4) Os investigadores qualitativos tendem a 
analisar os seus dados de forma indutiva; 5) O significado é de 
importância vital na abordagem qualitativa (1994, p. 47-50). 
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Nessa modalidade de pesquisa, o processo de coleta de dados constitui 

um momento em que o pesquisador recolhe informações que lhes ajudarão a 

responder suas indagações; também é o momento em que novos 

questionamentos podem surgir, por isso deve transcorrer com cautela, 

considerando o propósito da pesquisa, os participantes envolvidos e o referencial 

teórico utilizado, visando à análise dos dados. 

Partindo dessa perspectiva, buscando o objetivo de recolher o maior 

número de informações possíveis, compartilhamos das ideias de Creswell (2010), 

quando afirma: 

Os pesquisadores qualitativos geralmente coletam múltiplas 
formas de dados, tais como entrevistas, observações e 
documentos, em vez de confiarem em uma única fonte de dados. 
Depois os pesquisadores examinam todos os dados, extraem 
sentido deles e os organizam em categorias ou temas que cobrem 
todas as fontes de dados (2010, p. 208). 

 

A sistematização e a organização da pesquisa estão diretamente 

relacionadas ao trabalho de campo, que, visando à consistência dessa 

estruturação, os dados coletados preferencialmente devem ser provenientes de 

fontes diversificadas, por exemplo, questionários, entrevistas, gravações, 

documentos etc. Nesse sentido, buscamos ao longo da pesquisa registrar as 

informações de maneira diversificada (escritos e áudio gravações). 

Outra contribuição importante sobre a pesquisa qualitativa que vem ao 

encontro dos nossos propósitos de investigação é oriunda das ideias de Creswell, 

quando destaca que: 

A pesquisa qualitativa é uma forma de investigação interpretativa 
em que os pesquisadores fazem uma interpretação do que 
enxergam, ouvem e entendem. Suas interpretações não podem 
ser separadas de suas origens, história, contextos e 
entendimentos (2010, p. 209). 

 

Diante do exposto, podemos considerar que a pesquisa qualitativa admite 

uma interferência subjetiva por parte do pesquisador, na medida em que traz em 

seu arcabouço uma sistematização na qual a interpretação das informações 
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coletadas está diretamente ligada às origens do pesquisador, sua história, 

contexto e concepções. Nesse sentido, entendemos que nosso propósito 

converge para essa modalidade de pesquisa, uma vez que na introdução desse 

relatório expomos todos esses elementos intrínsecos à interpretação citados por 

Creswell (2010). 

Em última análise, o fato de caracterizar a natureza de nossa pesquisa 

como qualitativa não pressupõe uma negação aos dados quantitativos. Pelo 

contrário, ao nos valermos dos dados quantitativos em alguns momentos na sua 

coleta e análise, entendemos que isso pode reforçar o tratamento e a 

interpretação dados a essas informações, uma vez que a quantificação da 

ocorrência de um determinado fenômeno pode ajudar a evidenciar certos padrões 

e regularidades que auxiliam na interpretação. Nessa perspectiva, Bogdan e 

Biklen explicam que: 

[...] os investigadores qualitativos dispõem-se à recolha de dados 
quantitativos de forma crítica. Não é que os números por si só não 
tenham valor. Em vez disso, o investigador qualitativo tende a 
variar o processo de compilação na sua cabeça perguntando-se o 
que é que os números dizem a cerca das suposições das pessoas 
que os usam e os compilam. [...] Os investigadores qualitativos 
são inflexíveis em não tomar os dados quantitativos pelo seu valor 
facial (1994, p. 195). 

 

Assumir essa postura de complementaridade, respeitando os limites do 

estudo proposto, significa que é necessário superar as oposições existentes nas 

pesquisas em Ciências Sociais, ou seja, aceitar que os dados quantitativos 

podem fazer parte da pesquisa qualitativa sem que as características do estudo 

sejam comprometidas. 

 

 

4.2  Contexto e desenvolvimento da pesquisa 

 

Na última década no Brasil tem aumentado o número de pessoas que 

procuram os bancos das universidades ou faculdades para a realização de um 

curso superior. Esse fenômeno vem acontecendo graças a algumas ações 

governamentais de incentivo para o acesso ao Ensino Superior, tais como: o 



METODOLOGIA 
 

 214 

programa de expansão das Universidades Federais, a criação dos Institutos 

Federais de Educação Ciência e Tecnologia, o Programa Universidade para 

Todos (Prouni), a redução nos juros e a prorrogação no prazo de pagamento do 

Financiamento Estudantil (FIES) em instituições particulares e, ainda, as bolsas 

de estudos atreladas a programas promovidos pelo Governo do Estado de São 

Paulo como o programa Escola da Família. 

Todas essas ações de incentivo têm gerado um aumento significativo na 

população universitária em nosso país, pois foram tomadas na tentativa de formar 

mão de obra qualificada de maneira a atender de maneira satisfatória o 

desenvolvimento tecnológico e científico pelo qual o Brasil vem passando e, 

ainda, na tentativa de diminuir uma desigualdade gritante, em que somente 

pessoas advindas de classes sociais mais favorecidas tinham acesso ao Ensino 

Superior. Diante desse cenário, é importante ressaltar que se faz necessária a 

oferta de uma Educação Básica de qualidade, uma vez que o número de alunos 

egressos das escolas públicas nas universidades vem aumentando 

significativamente.  

Quando falamos de Educação Básica de qualidade, estamos nos referindo 

a uma escola que realmente prepara seus alunos para a apropriação do 

conhecimento e, a partir dele, saber lidar com o mundo ao seu redor; fazemos 

alusão a uma escola com professores capazes de formar seus alunos com sólidos 

conhecimentos que possam servir como ferramentas para a continuidade dos 

estudos. Entendemos, portanto, que o âmbito da escola e da universidade seria o 

lócus que permitiria um estudo representativo do problema que propomos a 

investigar. 

Neste sentido, encontramos em Sorocaba esse lócus, por ser uma cidade 

que recebeu recentemente dois campi de Universidades Públicas, além da 

ampliação de uma faculdade pública ali já existente. Esse fato despertou o 

interesse não só dos estudantes da cidade, como também, daqueles que residem 

em cidades localizadas nos arredores. 

Na região de Sorocaba está localizada a cidade de Salto de Pirapora, uma 

cidade de menor porte com aproximadamente 50 mil habitantes. Por ser uma 

cidade pequena, ela oferece a população somente a Educação Básica. Aqueles 
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que optam por um curso de nível superior normalmente recorrem ao município 

mais próximo, que no caso é Sorocaba.  

Sabendo disso, decidimos realizar a investigação em duas escolas que 

oferecem o Ensino Médio em Salto de Pirapora e em uma Universidade Pública 

localizada em Sorocaba. Salientamos que a escolha das três instituições foi 

pragmática: as opções pelas escolas, ambas públicas, ocorreram em virtude do 

fácil acesso e receptividade do corpo diretivo para a recolha dos dados e a 

universidade, em razão de um recebido um convite da coordenação para 

investigar o tema função junto ao corpo discente, conforme explicamos na 

introdução deste trabalho. 

No sentido de preservarmos as identidades das instituições de ensino, as 

de Educação Básica, em que coletamos os dados no Ensino Médio, foram 

denominadas por A e B e a instituição de Ensino Superior chamamos de S. No 

mesmo sentido, todos os nomes de professores e alunos foram omitidos, sendo 

designados por meio de códigos. 

 

 

4.2.1  Universo do estudo  

 

Como mencionado na seção anterior, o estudo foi realizado em duas 

escolas públicas localizadas em Salto de Pirapora e em uma Universidade 

Pública em Sorocaba, todas no interior de São Paulo. O número total de 

participantes foi de 128 estudantes e 10 professores. 

No âmbito das escolas investigamos quatro turmas, sendo uma da 1.ª série 

do Ensino Médio (E.M.) e outra da 3.ª série de cada uma das instituições, 

totalizando 73 estudantes. Pesquisamos ainda, dentro dessas duas escolas, oito 

professores que atuavam no EM, quatro de cada instituição de ensino. 

Os alunos das escolas em que realizamos a coleta de dados (instituições A 

e B) compuseram um grande grupo que chamamos de GEM (grupo dos 

estudantes do E.M.). Este grupo, por sua vez, apresentou quatro subdivisões, 

ficando assim caracterizadas: GEM1A (grupo de 18 estudantes da 1.ª série do EM 

da instituição A); GEM3A (grupo de 17 estudantes da 3.ª série do E.M. da 
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instituição A); GEM1B (grupo de 18 estudantes da 1.ª série do E.M. da instituição 

B); e GEM3B (grupo de 20 estudantes da 3.ª série do E.M. da instituição B).  

Os estudantes da universidade compuseram o grupo GES (grupo de 55 

estudantes do Ensino Superior), que por sua vez apresentou quatro subdivisões, 

ficando assim caracterizadas: GESM (grupo de 14 estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática); GESF (grupo de 15 estudantes do curso de 

Licenciatura em Física); GESQ (grupo de 9 estudantes do curso de Licenciatura 

em Química); e o GESB (grupo de 17 estudantes do curso de Licenciatura em 

Biologia). 

Os dez professores que participaram do estudo compuseram dois grupos: 

o GPEM (grupo de professores do E.M.) e o GPS (grupo de professores do 

Ensino Superior). O GPEM, por ser constituído por professores de duas 

instituições (A e B), foi subdividido em GPEMA (grupo de quatro professores da 

instituição A) e GPEMB (grupo de quatro professores da instituição B). O GPS, 

por sua vez, foi composto por apenas dois professores de uma única instituição. 

Com o intuito de preservar a identidade dos sujeitos de cada um dos 

grupos, decidimos nos referir a cada um deles em específico por meio de códigos. 

Assim, quando mencionarmos o código E1GM1A, estamos nos referindo ao 

sujeito 1 (E1) do grupo (G) da 1.ª série do Ensino Médio (EM1) da escola A, e da 

mesma forma o código E19GM3B, que representa o sujeito 19 (E19) do grupo (G) 

da 3.ª série do Ensino Médio (M3) da escola B. Identificamos os professores 

participantes por meio smesma lógica, isto é, usamos o código P3GMA para 

designar o professor 3 (P3) do grupo do Ensino Médio (GM) da escola A. 

Igualmente codificamos por P2GS o professor 2 (P2) do grupo do Ensino Superior 

(GPS). 

A escolha por investigar tanto alunos como professores baseia-se em 

nossas conjecturas, como também em pesquisas, por exemplo, Norman (1992), 

Sierpinska (1992), entre outras, de que as crenças e concepções dos professores 

estão fortemente ligadas ao processo de ensino e aprendizagem e, muitas vezes, 

refletem nos conhecimentos dos estudantes. Foi por esse motivo que decidimos 

realizar um estudo que pudesse analisar, paralelamente, o papel desempenhado 
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por esses dois principais atores dos processos de ensino e de aprendizagem (o 

professor e o aluno). 

O esquema a seguir apresenta uma visão geral do universo do estudo, 

incluindo tanto os sujeitos quanto os instrumentos de pesquisa que descrevemos 

posteriormente. 

 

Esquema 4.1:  Desenho do estudo 

 

Com o esquema apresentado procuramos de maneira sucinta mostrar 

como se desencadeou o trabalho, evidenciando o estudo paralelo que realizamos, 

uma vez que, ao coletarmos os dados junto aos alunos por meio de questionário a 

respeito do perfil e lista de atividades, paralelamente recolhemos os dados junto 

aos professores por meio de questionário a respeito do perfil, criação e resolução 

de atividades/problemas e entrevista semiestruturada. 
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Mais detalhes de como ocorreu a coleta de dados apresentaremos adiante, 

ao descrevermos os procedimentos para tanto junto aos diferentes grupos 

investigados. 

 

 

4.2.2  Perfil das instituições participantes 

 

Apresentaremos aqui o universo do estudo de campo, o qual agrega a 

descrição das instituições onde realizamos a coleta de dados. Simultaneamente 

com a descrição de cada uma das instituições, faremos a apresentação dos 

sujeitos participantes (alunos e professores), com o intuito de traçar o perfil de 

cada um dos ambientes, evidenciando suas principais características. 

 

A instituição A  

A instituição A é uma escola administrada pela Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo, fundada em 1939 para atender alunos do antigo curso 

primário. Localizada na região central de Salto de Pirapora, no período em que 

realizamos a coleta de dados, ela atendia 1.478 alunos, distribuídos desde o 6.º 

ano do Ensino Fundamental (E.F.) até a 3.ª série do E.M., e contava com 84 

professores das diversas disciplinas em seu quadro docente. No que tange à 

disciplina de Matemática, eram 11 professores, dos quais cinco atuavam apenas 

no E.F., cinco somente no E.M. e um nos dois níveis. 

Essa instituição apresenta estrutura física composta por 18 salas de aula, 

um laboratório de informática e uma biblioteca. Atendia 40 turmas, 14 delas 

estavam no período da manhã, no E.M. No período da tarde havia 16 turmas, 

todas de E.F. Por fim, no período noturno funcionavam dez turmas de E.M., e 

parte delas voltava-se para o ensino regular e parte para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

Os alunos do Ensino Médio dessa escola tinham uma carga horária 

semanal de 30 horas/aulas no período da manhã e 25 horas/aulas no período 

noturno. Nessa carga horária, encontravam-se as aulas regulares de Matemática 
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e, ainda, as aulas da Disciplina de Apoio Curricular em Matemática (DAC).13 O 

número de horas semanais e o total de horas anuais voltadas ao componente 

curricular de Matemática encontram-se no quadro 4.1 a seguir.  

 

Quadro 4.1:  Carga horária da disciplina de Matemática no E.M. na instituição A 

PERÍODO DA MANHÃ  
1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 

Matemática  DAC Matemática  DAC Matemática  DAC 

5 h/a não tem 5 h/a não tem 4 h/a 2 h/a 

total de horas anuais total de horas anuais total de horas anuais 

200h 200h 240h 

PERÍODO DA NOITE 
1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 

Matemática  DAC Matemática  DAC Matemática  DAC 

5 h/a não tem 5 h/a não tem 4 h/a 2 h/a 

total de horas anuais total de horas anuais total de horas anuais 

200h 200h 240h 

Fonte:  Secretaria da instituição 

 

Dessa instituição, 35 alunos participaram de nosso estudo, sendo 18 da 1.ª 

série e 17 da 3.ª série do E.M. Esses estudantes moravam em bairros localizados 

nos arredores da escola e na zona rural do município, o que mostra a 

heterogeneidade desses sujeitos. 

Quando perguntados se os estudantes pretendiam prestar o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingressar no Ensino Superior, dez alunos 

da 3.ª série responderam que sim e que estavam se preparando cursando o 

Ensino Médio apenas; cinco responderam que sim e, além das aulas regulares na 

escola, estavam estudando sozinhos nos horários livres em casa; um deles 

respondeu que estava se preparando frequentando as aulas de um cursinho 

preparatório e outro respondeu que não pretendia fazer tal exame. Ressaltamos 

que para os alunos da 1.ª série não fizemos esse questionamento por 

_____________ 
13 Disciplina de Apoio Curricular, cujo objetivo era abordar assuntos da atualidade. Nessa disciplina, a 

Matemática era trabalhada a partir dos assuntos presentes no Guia do Estudante 2011, publicado pela 
Editora Abril. Esse guia foi distribuído para todos os alunos do 3.º ano do Ensino Médio da rede estadual 
de ensino de São Paulo, como material de apoio para nas DACs. 
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acreditarmos que esse exame era uma realidade ainda distante para esses 

sujeitos que tinham acabado de concluir o Ensino Fundamental. 

Ainda no âmbito dessa instituição, investigamos quatro professores, e o 

primeiro critério para a escolha desses sujeitos foi a manifestação voluntária de 

participar da pesquisa. Além destes, adotamos outros critérios, tais como: 

� dois deles teriam que lecionar nas turmas que investigamos, sendo um 

na 1.ª série e outro na 3.ª; 

� outros dois teriam que o lecionar no Ensino Médio, independentemente 

da turma/série. 

 

Todos esses professores tinham idade superior a 40 anos e experiência 

profissional superior a 15 anos, e apenas um deles lecionava há menos de 15 

anos no E.M.  

No momento de nossa investigação, todos atuavam tanto no E.M. como no 

no E.F., seja na própria instituição A ou em outras escolas do município. Dois 

desses professores lecionavam a disciplina de Ciências Físicas e Biológicas para 

o E.F., um lecionava Matemática e o outro atuava como professor dos anos 

iniciais do E.F. Quanto à titulação, apenas um deles apresentava especialização 

em Ensino de Matemática, além da graduação em Ciências com habilitação em 

Matemática. 

Nessa instituição, praticamente todos os estudantes da 3.ª série 

apresentaram interesse em continuar seus estudos, adentrando no Ensino 

Superior. Sobre os professores dessa instituição, observamos que todos têm 

vasta experiência no que tange à atuação no Ensino Médio, pois quase todos 

tinham mais de 15 anos de experiência nesse nível de ensino. 

 

A instituição B  

A instituição B também é uma escola administrada pela Secretaria de 

Estado da Educação de São Paulo e foi fundada em 2001 inicialmente para 

atender alunos do 6.º ao 9.º ano do E.F. No momento de nossa pesquisa, ela 

contava com 970 alunos desde o 6.º ano do E.F. até a 3.ª série do E.M., e com 50 
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professores das diversas disciplinas em seu quadro docente. Dentre esses 

professores, sete eram da disciplina de Matemática, e dois atuavam apenas no 

E.F., dois somente no E.M. e três nos dois níveis de ensino. 

Seu espaço físico era menor do que o da instituição A, contando com 14 

salas, um laboratório de informática e uma biblioteca. Ela funcionava com 30 

turmas, e 14 delas estavam no período da manhã e atendiam alunos do 9.º ano 

do E.F. até a 3.ª série do E.M. No período da tarde havia 12 turmas, todas 

voltadas para o E.F., do 6.º ao 8.º ano. Por fim, o período noturno contava com 

quatro turmas, distribuídas nas três séries do E.M. 

No Ensino Médio a carga horária semanal era de 30 horas/aulas no 

período da manhã e 25 horas/aulas no período noturno, e além das aulas 

regulares de Matemática eram oferecidas as aulas da Disciplina de Apoio 

Curricular em Matemática (DAC). As aulas de Matemática no Ensino Médio nessa 

instituição eram distribuídas da mesma maneira que na instituição A, conforme 

apresentamos anteriormente no quadro 4.1. 

Foi pesquisado um total de 38 alunos nessa instituição, sendo 18 da 1.ª 

série e 20 da 3.ª série do E.M., todos advindos do bairro onde a escola está 

localizada e de outros bairros situados na zona rural do município. 

Ao questionarmos os estudantes se pretendiam prestar o Enem para 

ingressar no Ensino Superior, dez alunos da 3.ª série responderam que sim e 

estavam se preparando apenas cursando o E.M.; oito responderam que sim e que 

estavam estudando por conta própria em seus momentos livres, e dois deles 

responderam que não pretendiam realizar o exame. Como na instituição A, 

também não fizemos questionamentos referentes ao ENEM para os alunos da 1.ª 

série.  

Tal qual aconteceu na instituição A, o critério para a escolha dos quatro 

professores de Matemática que atuavam no E.M. foi pautada no interesse 

voluntário demonstrado por eles para com a nossa pesquisa.  

Esses docentes eram mais jovens do que os da instituição A, com idades 

que variavam de 29 a 42 anos. Tinham experiência no magistério superior de 

cinco anos e com atuação de no mínimo cinco anos no Ensino Médio. No 
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momento da realização desta pesquisa, todos os participantes atuavam tanto no 

Ensino Médio como no Ensino Fundamental, e três deles lecionavam Matemática 

no Ensino Fundamental e um lecionava a disciplina de Ciências Físicas e 

Biológicas, além de Matemática. Vale ainda ressaltar que, dos três professores 

que lecionavam somente a disciplina de Matemática, dois deles trabalhavam com 

o projeto de apoio em Matemática.14 

Quanto à titulação, dois deles apresentavam apenas a graduação, e um 

tem graduação em Ciências com habilitação em Matemática e o outro a 

licenciatura plena em Matemática. Dos outros dois, um deles, além da graduação 

em Ciências com habilitação em Matemática, ainda tinha especialização em 

ensino de Matemática e o outro, além da graduação em Licenciatura em 

Matemática, era mestre em Educação.  

Tal como na instituição A, praticamente todos os estudantes da 3.ª série 

dessa Instituição apresentavam interesse em continuar seus estudos, adentrando 

no Ensino Superior. No que tange aos professores, percebemos que eles eram 

mais jovens comparados com aqueles da outra instituição, e, por consequência, 

apresentavam menos tempo de experiência na carreira. 

 

A instituição S  

A instituição S é um campus de uma Universidade Federal, inaugurado em 

Sorocaba no início do ano de 2006. Ela oferece cursos de graduação em 

Administração, Ciência da Computação, Ciências Biológicas (bacharelado em 

período integral), Ciências Biológicas (licenciatura em período integral), Ciências 

Biológicas (licenciatura no período noturno), Ciências Econômicas, Engenharia de 

Produção, Engenharia Florestal, Física (licenciatura no período noturno), 

Geografia (licenciatura no período noturno), Matemática (licenciatura no período 

noturno), Pedagogia, Química (licenciatura no período noturno) e Turismo.  

A instituição também oferece Mestrado Acadêmico em Biotecnologia e 

Monitoramento Ambiental, Ciências dos Materiais, Diversidade Biológica e 

Conservação, Economia, Engenharia de Produção, Educação e, ainda, o 

_____________ 
14 O projeto de apoio visa atender aos alunos que têm baixo rendimento escolar. Existe nas escolas da rede 

estadual de ensino nas disciplinas de Português e Matemática. 
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Mestrado Profissional em Ensino de Ciências com ênfase em Matemática, como 

também a especialização em MBA – Finanças. 

Cabe aqui salientar que o nosso foco nessa intuição era investigar os 

estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Matemática, Química e Física, 

todos no período noturno e os professores que lecionavam ou lecionaram a 

disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1 para esses cursos. 

Localizada em uma região considerada zona rural, o seu campus ocupa 

uma área de 70 hectares. Ele dispõe de 31 salas de aula, 45 laboratórios de 

Ensino e Pesquisa, seis laboratórios de informática e um auditório com a 

capacidade para comportar 146 pessoas. O quadro docente dessa instituição é 

totalmente composto por mestres e doutores, e o Departamento de Física, 

Química e Matemática (DFQM), no momento em que realizamos a pesquisa, 

contava com dez professores de Matemática, dos quais oito eram doutores e dois 

eram mestres. 

O curso de Licenciatura em Matemática, implantado na instituição em 

2009, oferece 25 novas vagas anuais no período noturno. Ele tem a duração de 

nove semestres e forma professores habilitados para lecionar Matemática nos 

E.F. e E.M. 

A carga horária do curso corresponde a 2.800 horas, incluindo as horas 

destinadas para estágio supervisionado e elaboração do trabalho de conclusão de 

curso. As disciplinas são oferecidas no sistema de créditos, e cada crédito 

corresponde a 15 horas. 

A Licenciatura em Física também oferece 25 vagas anuais no período 

noturno, tem duração de dez semestres e forma professores para lecionar a 

disciplina de Física nas escolas de Ensino Médio. 

O curso é constituído por uma carga horária de 3.200 horas, inclusos o 

tempo destinado ao estágio supervisionado e a realização do trabalho de 

conclusão de curso. Da mesma forma que na Licenciatura em Matemática, as 

disciplinas também são oferecidas no sistema de crédito. 
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As grades curriculares que estruturam os cursos de Matemática e Física 

podem ser vistas no quadro a seguir: 

 

Quadro 4.2 : Grades Curriculares dos cursos de Licenciatura em Matemática e Física oferecidos 
pela instituição S 

 

Fonte : Secretaria dos Cursos 

 

Analisando as grades apresentadas no quadro 4.2, os alunos das 

licenciaturas em Matemática e Física dessa instituição lidam especificamente com 

o conceito de função, na disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1 

(disciplina criada para trabalhar somente com esse conceito e é o foco de nossa 

investigação nessa instituição) e nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral 

1, 2 e 3.15 Isso significa que os cursos disponibilizam 240 horas de trabalhos 

_____________ 
15 As disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral 1, 2, 3 na licenciatura em Física recebem o nome de Cálculo 

Diferencial e Integral A, B, e C. Isso é somente uma questão de nomenclatura, pois as disciplinas se 
equivalem, sendo possível os alunos desses dois cursos frequentarem as aulas dessas disciplinas na 
mesma turma. 
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voltados especificamente para a introdução e o aprimoramento do conceito de 

função, como também o estudo de outros conceitos derivados deste. Tal conceito 

é ferramenta para a realização das atividades em outras disciplinas por exemplo, 

as disciplinas de Introdução à Física, Álgebra Linear, Ensino de Matemática por 

meio de Problemas, Mecânica Clássica, entre outras. 

A Licenciatura em Química dessa instituição foi implantada a partir de 2009 

no período noturno, e oferece 25 novas vagas todos os anos. Com duração de 

dez semestres, o curso tem a finalidade de formar professores para atuar no 

Ensino Médio, bem como preparar o profissional para a elaboração de laudos 

técnicos e pareceres em laboratórios e indústrias. 

É um curso com carga horária de 3.200 horas, incluindo as horas 

necessárias para a realização de estágio supervisionado e a elaboração do 

trabalho de conclusão de curso, e oferece suas disciplinas no sistema de créditos. 

O conceito de função e os que são derivados deste são estudados com 

maior ênfase nas disciplinas de Fundamentos de Matemática Elementar 1, 

Cálculo Diferencial e Integral 1 e 2. Para cada disciplina são destinados quatro 

créditos, totalizando 180 horas de estudos. 

A partir de 2009 a instituição S passou a oferecer a licenciatura em 

Ciências Biológicas (Biologia) também no período noturno, dispondo de 25 vagas 

anuais. O curso com duração de dez semestres tem por objetivo formar docentes 

para atuar nos Ensinos Fundamental (de 6.º a 9.º ano) e Médio. 

Com uma carga horária total de 3.150, horas incluindo o tempo destinado 

para a realização de estágio supervisionado e elaboração do trabalho de 

conclusão de curso, esse curso oferece oito créditos distribuídos igualmente entre 

as disciplinas de Fundamentos de Matemática Elementar 1 e Cálculo Diferencial e 

Integral 1, totalizando 120 horas de estudos voltados para a introdução e 

aprimoramento do conceito de função, como também para a construção de 

conhecimentos inerentes a outros conceitos relacionados ao de função. 

O quadro a seguir apresenta as grades curriculares que estruturam os 

cursos de licenciatura em Química e Biologia dessa instituição: 
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Quadro 4.3 : Grades curriculares dos curso de licenciatura em Química e Biologia da instituição S 

 

Fonte:  Site oficial da instituição 

 

Podemos notar nas licenciaturas em Química e Biologia que o conceito de 

função também pode ser abordado em outras disciplinas além daquelas citadas 

anteriormente, por exemplo, na disciplina de Introdução a Física e Química Geral 

1. 

Dessa instituição participou da pesquisa um total de 55 alunos, 14 do curso 

de Licenciatura em Matemática, 15 da Licenciatura em Física, 9 da Licenciatura 
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em Química e 17 da Licenciatura em Biologia. Desse total, 25 deles em algum 

momento de sua escolaridade estudaram em instituições privadas e os outros 30 

sempre estudaram em instituições públicas, o que mostra uma heterogeneidade 

do público investigado, bem como a presença de alunos advindos da escola 

pública, fato esse que ocorre com menor intensidade em outros cursos que não 

são voltados para a formação de professores. 

Quando perguntados por que estavam fazendo tal curso, 25 estudantes 

pesquisados responderam que era o curso que queriam, 22 responderam que 

sempre gostaram muito da disciplina e 8 deles apresentaram as mais diversas 

respostas. Dentre elas, destacamos a aquisição de conhecimento e a facilidade 

de uma futura migração para um curso de engenharia na própria instituição. 

Na seleção dos dois docentes dessa instituição para participarem 

voluntariamente da pesquisa, além da vontade manifestada por eles, o fato de 

estarem lecionando ou já terem lecionado a disciplina de Fundamentos de 

Matemática Elementar 1 oferecida no primeiro semestre dos cursos investigados 

foi decisivo. 

Esses professores, que chamamos de GPS1 e GPS2, possuem mais de 20 

de experiência profissional, e um deles atuava há 26 anos no Ensino Superior e o 

outro há 17 anos. No momento de nossa pesquisa, nenhum deles lecionava nos 

Ensinos Fundamental ou Médio, mas já haviam atuado nesses níveis de ensino, e 

um havia lecionado na Educação Básica por seis anos e o outro por 13 anos. No 

tocante à titulação, os dois possuem Licenciatura em Matemática, além de 

mestrado e doutorado em Educação Matemática. 

Na ocasião da coleta de dados, um deles ministrava aulas de Cálculo 

Diferencial e Integral 1 e 2 para os cursos de engenharia, como também a 

disciplina de Pesquisa em Educação Matemática para o curso de Licenciatura em 

Matemática. O outro professor lecionava a disciplina de Fundamentos de 

Matemática Elementar 1 para os cursos de licenciatura que investigamos e, ainda, 

a disciplina de Informática Aplicada ao Ensino para o curso de Licenciatura em 

Matemática.  
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Desse modo, procuramos traçar o perfil da instituição S e dos sujeitos lá 

investigados, na tentativa de caracterizar o ambiente que se constituiu um dos 

lócus de nossa investigação. 

 

 

4.2.3  Instrumentos de coleta de dados 

 

A coleta dos dados, como dissemos anteriormente, foi realizada utilizando-

se de cinco instrumentos. Com os professores foram adotados três deles: os 

questionários a respeito do perfil, o formulário para criação de 

atividades/problemas e o roteiro da entrevista semiestruturada. Com os alunos os 

dados foram coletados por meio dos outros dois instrumentos: questionário a 

respeito do perfil do estudante e uma lista de atividades.  

Faremos a seguir uma descrição de cada um deles, procurando evidenciar 

nosso objetivo em cada situação. 

 

 

4.2.3.1  Instrumentos utilizados com os professores  

 

Questionários para levantamento do perfil 

 

Esses questionários foram utilizados com os professores dos Ensinos 

Médio e Superior; as questões que os compuseram foram inspiradas nas ideias 

de Tardif (2011), na procura de, em um cruzamento de informações no momento 

da análise dos dados, estabelecer relações entre as concepções manifestadas 

pelos professores com os saberes docentes.  

Elaboramos dois tipos de questionários, um voltado para o professor que 

atuava no E.M. e outro para o docente do Ensino Superior, e aquele voltado para 

o professor do Ensino Médio dispunha de uma questão a mais, que interpelava se 

o sujeito atuava ou se já havia atuado no Ensino Superior. 

Solicitamos que os professores respondessem questões referentes à 

idade, formação, disciplinas que lecionavam, jornada de trabalho, tempo de 

docência e experiência nos Ensinos Fundamental, Médio e Superior. As fichas 
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contendo tais questionários encontram-se na íntegra nos apêndices A e B no final 

deste trabalho. 

A pergunta sobre a data de nascimento dos professores visava saber suas 

respectivas idades, pois entendemos que os saberes docentes são provenientes 

de diferentes fontes, e uma delas são as experiências vividas, ainda antes do 

início da carreira no magistério e mesmo fora do ambiente escolar. Quando 

perguntamos sobre a formação de cada um, nosso objetivo era relacionar os 

aspectos inerentes à formação com os saberes manifestados por esses docentes. 

As questões referentes às disciplinas que lecionavam tinham o objetivo de 

investigar de maneira geral a diversidade de assuntos trabalhados pelo professor, 

por entendermos que isso pode ser um fato pode influenciar na sua atuação. 

Assim como as diferentes disciplinas lecionadas pelo professor, também 

consideramos que sua jornada de trabalho influencie em sua ação pedagógica, e 

esse foi o motivo que nos levou a questionar os professores a respeito da jornada 

semanal de trabalho. 

Com as questões referentes ao tempo de docência e experiência nos 

Ensinos Fundamental, Médio e Superior, nosso propósito era levantar dados 

referentes aos saberes adquiridos durante a carreira, uma vez que consideramos 

que esse tipo de saber reflete de maneira direta na atuação em sala de aula.  

 

Protocolo de criação de atividades/problemas 

 

Esse procedimento foi utilizado com todos os professores participantes da 

pesquisa. Ao criarmos esse instrumento de coleta de dados, fomos inspirados 

pelas ideias de Tardif (2011) no que tange aos saberes disciplinares, relativos aos 

conteúdos de uma determinada disciplina; pelos pressupostos de Norman (1992), 

no que toca aos saberes do professor a respeito de função e como esses se 

manifestam no momento em que criam as situações ou atividades relacionadas a 

esse objeto matemático; e, ainda, nos baseamos nas conjecturas de Duval (1988, 

1996, 1999, 2003, 2009, 2011) e Vinner (1992), com o intuito de evidenciar a 

manipulação e a coordenação dos registros de representação por parte desses 

docentes, como também analisar a presença de aspectos como a 
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compartimentalização do conhecimento e o conflito entre a imagem do conceito 

produzida pelo professor e a definição do conceito. 

Solicitamos a todos que descrevessem uma situação que julgassem 

adequada para introduzir o estudo de função pela primeira vez em sua turma e 

depois criassem e desenvolvessem quatro atividades referentes a esse conceito, 

e que na resolução privilegiasse a mudança entre os registros de representação 

de uma função. 

Os professores receberam um impresso no qual na primeira página 

continha um espaço destinado à descrição de uma situação introdutória do 

conceito de função e outro para a criação da primeira atividade; a segunda página 

apresentava mais três espaços para a criação das atividades restantes. Um 

modelo do impresso apresentado aos professores está no final do trabalho no 

apêndice C. 

Ao receber o impresso, os professores foram orientados a não colocarem 

seus respectivos nomes nem o nome das instituições em que trabalhavam a fim 

de manter o anonimato. Cada um recebeu um código de identificação que foi 

registrado em espaço próprio no canto superior direito da primeira página do 

impresso. 

Antes de iniciarem os trabalhos, solicitamos que trabalhassem 

individualmente e agissem naturalmente como se tivessem preparando as aulas 

para seus alunos. Para tanto, primeiro deveriam pensar no conteúdo de função e 

nos assuntos a ele relacionados. 

Pedimos também que as criações fossem de preferência espontâneas, ou 

seja, que não utilizassem nenhum tipo de material para consulta, mas, caso não 

conseguissem, poderiam usar o material que preferissem.  

A descrição da situação inicial tinha por objetivo avaliar a maneira como o 

professor introduz o assunto para alunos que estão estudando pela primeira vez 

tal conteúdo. Por seu turno, as quatro atividades criadas visavam analisar 

aspectos como a maneira que ele lida com as conversões entre os diferentes 

registros de uma função e quais os registros mais privilegiados em suas 

atividades. 
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De maneira sucinta, esse instrumento teve o intuito de investigar a 

extensão dos conhecimentos dos professores sobre a necessidade formativa dos 

alunos respeito do tema. Isso pode ser avaliado pela diversidade e complexidade 

das atividades apresentadas, uma vez que estas possivelmente são trabalhadas 

por eles em suas aulas. 

 

Roteiros de entrevistas semiestruturadas 

 

Esses instrumentos foram idealizados para que pudéssemos coletar 

informações capazes de trazer à tona evidências que nos permitissem 

compreender as concepções dos professores no que tange à formação de seus 

alunos quanto ao conceito de função. Esse dispositivo de coleta de dados 

também foi inspirado nos pressupostos de Norman (1992), Tardif (2011) e Duval 

(1988, 1996, 1999, 2003, 2009, 2011), com o intuito de, durante as entrevistas, 

fazer emergirem as concepções dos entrevistados a respeito do objeto 

matemático em questão, os saberes disciplinares e curriculares inerentes a esse 

tema, bem como as concepções relacionadas ao ensino e à aprendizagem de 

função. Ressaltamos ainda que, ao utilizarmos a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica na elaboração desse instrumento, nosso propósito foi 

de, em um posterior cruzamento de dados (aqueles coletados com os professores 

e os coletados com os estudantes), evidenciar reflexos da prática do professor no 

fazer matemática apresentado pelos alunos. 

Elaboramos dois roteiros de entrevista: um destinado aos professores do 

Ensino Superior e outro para os que atuavam no Ensino Médio. Tais entrevistas 

nos possibilitaram identificar a mobilização de saberes, algumas concepções e 

ações no trato com o conceito de função em sala de aula, sendo possível ter uma 

visão do tratamento dado ao ensino e a aprendizagem desse conceito por esses 

professores e como eles viabilizam os conhecimentos inerentes a esse objeto 

matemático aos seus alunos. 

Logo, de maneira mais detalhada, a nossa finalidade com essas entrevistas 

em linhas gerais foi observar: 

� se o estudo das funções faz parte do plano de ensino do professor; 
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� se os professores se sentem à vontade em trabalhar com o assunto; 

� a abrangência dos conhecimentos concernentes ao conceito de função 

apresentado pelos professores; 

� os recursos que eles utilizam para explorar pedagogicamente tal 

assunto; 

� os materiais que utilizam na preparação de suas aulas; 

� as concepções que os professores manifestam quanto à importância da 

formação de seus alunos no que tange ao conceito de função; 

� as principais dificuldades que enfrentam quando abordam esse assunto 

em sala de aula. 

 

As entrevistas foram semiestruturadas, ou seja, partiram de um protocolo 

preestabelecido e se tornaram interativas nos momentos em que julgamos 

oportunos, o que significa que tínhamos um roteiro para nos orientar, mas, 

dependendo da resposta dada, surgiam outros questionamentos que contribuíram 

para o enriquecimento da coleta de dados. O fato de ser de natureza interativa 

permitiu que nas entrevistas tivéssemos acesso a peculiaridades que dificilmente 

poderiam ser observadas com o auxílio de questionários ou relatos escritos.  

Os encontros foram gravados e posteriormente transcritos, compondo um 

rico material para análise. Eis uma grande vantagem da entrevista, uma vez que 

ela possibilita ao pesquisador ir e voltar quantas vezes julgar necessário para 

encontrar a melhor interpretação para os dados.  

A experiência com esses encontros nos permite dizer que apenas no início 

os entrevistados ficaram um pouco inibidos com receio do equipamento, mas com 

o passar do tempo os sujeitos se envolveram com as questões a tal ponto que, 

mesmo depois de concluídas as interpelações, a conversa continuou por mais 

algum tempo. 

Os roteiros que seguimos para a realização das perguntas encontram-se 

no final do trabalho nos apêndices D e E. 
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4.2.3.2  Instrumentos utilizados com os estudantes 

 

Questionários a respeito do perfil 

 

Esses questionários foram utilizados com os estudantes dos Ensinos Médio 

e Superior. Elaboramos três questionários diferentes: um destinado aos alunos da 

1.ª série do E.M., outro voltado para os alunos da 3.ª série e um terceiro para os 

alunos do Ensino Superior. Nosso intuito ao formular tais questionários era traçar 

um perfil de cada um desses sujeitos, procurando saber um pouco suas origens 

escolares, sua dedicação e o comprometimento com os estudos, a relação com a 

Matemática etc. 

A diferença entre os três questionários foi o número de questões; enquanto 

o destinado aos alunos da 1.ª série continha quatro questões relacionadas à 

modalidade de ensino e tipo de instituição que concluíram o Ensino Fundamental, 

disciplina que mais gostavam na época do Ensino Fundamental, o desempenho 

em Matemática e os conteúdos estudados no Ensino Fundamental, o questionário 

da 3.ª série tinha nove questões, e as quatro iniciais foram as mesmas 

apresentadas para a 1.ª série, acrescidas de mais cinco referentes à disciplina de 

preferência no Ensino Médio, o desempenho em Matemática durante o Ensino 

Médio, os conteúdos matemáticos aprendidos e as questões referentes ao 

interesse e preparação para a prova do Enem. 

O questionário voltado aos alunos do Ensino Superior, por sua vez, 

apresentava dez questões, das quais as sete primeiras eram semelhantes 

àquelas que compuseram o questionário da 3.ª série do Ensino Médio, porém 

contaram com o acréscimo de outras três voltadas à prova do Enem realizada por 

esses alunos antes de ingressarem na Universidade, as dificuldades que 

enfrentaram durante a prova, bem como o motivo pelo qual estavam realizando o 

curso superior. Ressaltamos que nos três questionários também pedimos para 

que os estudantes informassem as suas respectivas idades, a fim de realizarmos 

um mapeamento da faixa etária desses sujeitos e verificar se existe alguma 

relação dessa informação com o desempenho apresentado por eles durante 

nossa investigação. 



METODOLOGIA 
 

 234 

Quando perguntamos a respeito da modalidade de ensino em que o aluno 

concluiu a Educação Básica, visávamos mapear as modalidades e o tipo de 

instituição na qual o indivíduo estudou, a fim de buscarmos evidências que 

pudessem relacionar o desempenho do apresentado nos testes com essas 

informações. 

Ao indagarmos sobre as disciplinas que os alunos mais gostavam, como 

também seus desempenhos em Matemática no decorrer no Ensino Fundamental 

e/ou Médio, procurávamos levantar indícios que comprovassem que o rendimento 

do aluno depende do quanto ele gosta do que está estudando. 

Com as questões referentes aos conteúdos matemáticos estudados na 

Educação Básica tínhamos a intenção de verificar de maneira superficial a 

bagagem de conhecimento que esses alunos traziam, como também averiguar 

com que frequência o tema função aparecia na lista de conteúdos elencados por 

esses estudantes. 

As questões referentes ao interesse em realizar a prova do Enem, a 

preparação para a prova e a sua dificuldade objetivavam saber se os alunos do 

Ensino Médio tinham interesse na continuidade dos estudos, se estavam se 

preparando para isso e de que maneira. Para os alunos do Ensino Superior o 

intuito era saber se encontraram dificuldades na prova e qual disciplina 

apresentou as questões mais difíceis. Com esses questionamentos nosso intuito 

era saber se a disciplina de Matemática foi um elemento dificultador nesse 

processo e se eles davam mais atenção a essa disciplina ou não. 

Com a questão referente ao motivo pelo qual os alunos do Ensino Superior 

escolheram o curso que estavam fazendo, o motivo era observar de maneira geral 

a afinidade do estudante com as disciplinas oferecidas em seu curso, como 

também em um panorama comparativo verificar se o seu envolvimento com o 

curso influencia no desempenho apresentado na realização das atividades. 

Os questionários tais como foram apresentados aos alunos estão 

disponíveis no final deste trabalho nos apêndices F, G e H. 
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Listas de atividades 

 

Esses instrumentos consistem em duas listas de atividades realizadas por 

todos os estudantes que participaram da pesquisa. Para sua elaboração 

inspiramo-nos principalmente nas conjecturas de Duval (1988, 1996, 1999, 2003, 

2009, 2011), Vinner (1992) e Sfard (1992). No que tange às ideias de Duval, 

pretendíamos observar como os estudantes lidavam com os registros de 

representação presentes em cada uma das atividades, como eram suas 

desenvolturas ao lidarem com as transformações entre os registros de uma 

função (tratamentos e conversões), como se comportavam perante aos 

fenômenos de congruência e não congruência, se e como exploravam as 

variáveis visuais pertinentes, e, ainda, como se dava a coordenação entre os 

registros de representação nelas presentes.  

No que se refere aos pressupostos de Vinner (1992), nosso intuito era 

investigar como ocorria o confronto entre a imagem do conceito e a definição do 

conceito com esses alunos ao realizarem as atividades e ao responderem o que 

entendiam por função. Ademais, também procuramos observar como e em que 

grau acontecia a compartimentarlização de conteúdos, como era o raciocínio 

desses estudantes perante as atividades propostas e qual foi o ganho cognitivo a 

longo prazo desses sujeitos, uma vez que os estudantes realizaram essas 

atividades duas vezes, sendo que os de nível médio tiveram mais de seis meses 

entre a primeira e a última vez que as realizaram; já os estudantes de nível 

superior dispuseram três meses de espaçamento entre a primeira e a última vez 

que tiveram contato com a lista. 

Na perspectiva de Sfard, procuramos evidenciar os tipos de concepções de 

função manifestadas por esses sujeitos ao realizarem as tarefas, classificando-as 

da forma como define a autora: em operacional, pseudoestrutural e estrutural. 

De maneira geral, o objetivo ao aplicar esses instrumentos era evidenciar o 

que os sujeitos investigados entendiam por função. Por esse motivo, as atividades 

que compuseram as listas eram referentes apenas às funções afim e quadrática, 

pois para nós o mais importante era saber o que o aluno entendia sobre o 

conceito, e não se ele dominava aspectos matemáticos de maneira isolada. 
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Para a elaboração dessas listas, realizamos uma aplicação de um 

questionário preliminar que as compôs, que chamamos de “teste-piloto”, cujo 

objetivo foi ajustar o instrumento inicial no sentido de deixá-lo com uma linguagem 

compreensível e, ainda, contendo questões com nível cognitivo condizente ao ano 

escolar dos alunos do estudo principal. Aplicamos esse instrumento (teste-piloto) 

em um grupo composto por 44 alunos da 2.ª série do Ensino Médio, e todos já 

haviam estudado, em algum momento de sua escolarização, o assunto abordado. 

Após a realização dos ajustes indicados pelo teste-piloto, elaboramos duas 

listas de atividades que denominamos teste I e teste II. Cada qual consiste de 

treze atividades referentes ao conceito de função, e a diferença entre eles está 

apenas na ordem das questões. 

O quadro a seguir nos dá um panorama acerca da distribuição e 

equivalência das atividades em ambos os testes: 

 

Quadro 4.4 : Distribuição e correspondência das atividades nos testes I e II 

Teste I 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Teste II 07 09 11 04 12 05 03 06 10 08 01 02 13 

 

Para efeito de discussão, referimo-nos às questões de ambos os testes 

considerando a numeração de 1 a 13, conforme apresentamos no teste I. Dessa 

forma, o leitor deve levar em conta sempre a correspondência do quadro 4.4. 

Assim, por exemplo, quando nos referirmos à atividade 05, estamos tratando da 

atividade 05 no teste I, cuja atividade correspondente no teste II foi a de número 

12.  

Ressaltamos ainda que duas atividades não mudaram as suas posições de 

um teste para outro: as atividades de número 04 e 13. A atividade 04 não mudou 

a sua posição por uma questão simplesmente de distribuição, não existiu nenhum 

propósito para que isso ocorresse. Já a atividade 13 ocupou a mesma posição em 

ambos os testes, uma vez que consiste em uma atividade na qual o aluno tinha 

que expressar uma opinião a respeito de seu entendimento do assunto. Portanto, 
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consideramos que essa opinião poderia ser emitida com mais confiabilidade após 

a realização das doze primeiras atividades. 

Os testes I e II foram aplicados para os alunos do Ensino Médio um mês 

após o início do ano letivo em ambas as instituições. O fato de a aplicação ser 

realizada um mês após o início das aulas não teve influência no resultado, uma 

vez que o conteúdo abordado pelos professores nas aulas de Matemática, tanto 

na 1.ª série quanto na 3.ª, nessa época do ano, não tratava especificamente de 

função. 

Já o teste II no Ensino Médio foi aplicado na penúltima semana do ano 

letivo em ambas as instituições, pois, seguindo o plano de ensino da rede 

estadual de São Paulo, tanto para a 1.ª série quanto para a 3.ª série do E.M., os 

conteúdos relacionados especificamente ao conceito de função estão previstos 

para o segundo e terceiro bimestre respectivamente. Nesse sentido, o intuito era 

dar um espaço de tempo para que o professor pudesse trabalhar tal conceito, e 

não queríamos correr o risco de aplicar o teste II sem que os alunos tivessem 

estudado o assunto. 

No Ensino Superior, o teste I foi aplicado logo na terceira aula do primeiro 

semestre pelo fato de os alunos estarem cursando a disciplina de Fundamentos 

de Matemática Elementar 1 que tratava exclusivamente do conceito de função, e 

isto poderia influenciar no resultado. Já o teste II foi aplicado na última semana de 

aula do mesmo semestre, quando os alunos estavam encerrando a disciplina de 

Fundamentos de Matemática Elementar 1, na qual tiveram oportunidade de 

estudar os diversos tipos de funções. 

Faremos agora uma descrição de todas as atividades que compõem os 

dois testes, seguida de uma breve descrição e comentário explicitando nossos 

objetivos no momento da elaboração.  

O teste I teve a finalidade de avaliar os conhecimentos anteriores dos 

alunos a respeito do conceito de função. Com alunos da 1.ª série do Ensino 

Médio, procuramos evidenciar os conhecimentos adquiridos por eles no Ensino 

Fundamental. Com os alunos da 3.ª série, nosso intuito era avaliar os 

conhecimentos que esses alunos adquiriram no Ensino Fundamental e até o 
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momento no Ensino Médio. Já no Ensino Superior, o objetivo do teste I era 

evidenciar os conhecimentos a respeito do conceito desses estudantes que foram 

adquiridos ao longo de toda a Educação Básica. 

O teste II foi aplicado com a intenção de avaliarmos a evolução dos 

estudantes (ganho cognitivo a longo prazo) e os conhecimentos inerentes ao 

conceito de função por eles adquiridos depois de terem estudado assuntos 

referentes a tal conceito em suas respectivas instituições. 

Assim, apresentaremos na sequência as atividades que compuseram 

ambos os testes e depois alguns comentários e observações que ressaltam as 

potencialidades, objetivos e fragilidades de cada uma delas. Para efeito de 

organização, para a posterior análise dos dados, as doze primeiras atividades 

foram agrupadas em cinco blocos de acordo com os registros envolvidos e o tipo 

de transformação sugerida. Os blocos são: 

� bloco I (atividades 01, 02, 03 e 04): atividades que abarcam 

principalmente os registros em língua natural, tabular e algébrico e 

sugerem conversão; 

� bloco II (atividades 05 e 07): envolvem os registros algébrico e gráfico da 

função afim e exigem conversão; 

� bloco III (atividades 06 e 08): abrangem os registros algébrico e gráfico 

da função quadrática e exigem conversão; 

� bloco IV (atividades 10 e 12): abarcam o registro algébrico exigem 

tratamento; 

� bloco V (atividades 09 e 11): abrangem registros na língua natural e 

algébrico exigem conversão. 

 

Cada um dos testes, tais como foram apresentados aos alunos, encontram-

se disponíveis nos apêndices I e J. 
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Atividade 01:  Um taxista cobra as suas corridas da seguinte maneira: R$ 5,00 como 

valor fixo inicial, mais R$ 2,00 por km rodado. Com base nessas informações, 

preencha a tabela abaixo: 

km rodado 1 km 3 km 5,25 km 7,7 km 15 km 
Valor cobrado em (R$)  

    
 

Analise a tabela que acabou de preencher. Existe uma relação de interdependência 

entre a quantidade de km rodado e o valor cobrado? Se sim, explique como é essa 

relação e expresse-a algebricamente.  

 

Trata-se de uma atividade que envolve algumas noções de função afim, 

tais como a taxa de variação constante e o f(0), que no caso é representado pelo 

valor inicial da bandeirada, e pertence ao primeiro bloco de atividades (bloco I). 

Ao elaborá-la, tínhamos o objetivo de investigar a maneira como o estudante 

concebe a relação de dependência entre as grandezas envolvidas na situação e, 

também, observar se após a realização de alguns cálculos aritméticos 

necessários para o preenchimento da tabela o estudante era capaz de generalizar 

algebricamente essa relação.  

Para a resolução o estudante pode fazer a conversão do registro da língua 

para o registro algébrico, após o preenchimento da tabela. As variáveis que 

figuram na situação proposta no registro de partida são a taxa de variação e o 

valor inicial que representa f(0). Ao solicitar que o estudante explicasse como 

entendia essa relação de interdependência entre a quantidade de km rodados e o 

valor cobrado, a intenção era, posteriormente, analisar o procedimento 

manifestado para realizar a atividade, verificando se em sua explicação foram 

ressaltadas algumas das variáveis presentes. 

Nesse sentido, destacamos ainda a existência de uma congruência 

semântica entre o registro de partida e o de chegada apenas no sentido em que a 

conversão é proposta, porém o registro intermediário que está em forma de tabela 

não ajuda a salientar tal fato, pelo motivo de não valorizar a variação da função e 

o f(0). Portanto, ressaltamos que o registro tabular da forma como foi inserido na 

atividade pode não trazer grandes contribuições para a sua realização. 
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Atividade 02:  A escala S de temperatura foi desenvolvida com base nas temperaturas 

máxima e mínima na cidade de Sorocaba-SP. A correspondência com a escala 

Celsius é representada por S=1,5C+20. 

Com base nessas informações, preencha a tabela a seguir e determine em que 

temperatura a água ferve na escala S. 

Temperatura na escala Celsius 20 35,5        42 50,2 75 100 
Temperatura na escala S       

 
 

 

Como a atividade anterior, esta também foi agrupada no bloco I, e ao 

elaborarmos nosso intuito era verificar se os estudantes relacionavam cada valor 

de C com um único valor de S. 

Apesar de seu enunciado ser dado na língua natural, a principal informação 

é apresentada na forma do registro algébrico de uma função. Na realização é 

exigido um tratamento na representação algébrica, em que os valores dispostos 

na tabela são substituídos na representação algébrica fornecendo um valor 

numérico, o que explicita na tabela a relação entre os valores 100 e 170, que são 

os pontos de ebulição da água nas duas escalas de temperatura que estão 

relacionadas na expressão. Cabe ressaltar que, ao atribuirmos às variáveis 

dependente e independente as letras S e C, procuramos vincular a expressão ao 

contexto da situação, bem como escrever a representação algébrica da função de 

maneira diferente daquela que os alunos estão habituados, que normalmente 

envolve as letras “x e y”. 

Salientamos que a tabela presente na situação proposta poderia valorizar 

outras variáveis, como a taxa de variação da função afim representada pela 

expressão algébrica, o valor que corresponde ao S(0) e, bem assim, a raiz da 

função, ou seja, o valor de C quando S for igual a zero. Esses elementos que não 

foram contemplados na atividade poderiam contribuir para futuras explorações 

das componentes da função. 
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Atividade 03: Seu Juca pretende construir um campo de futebol para seus netos, para 

tanto, dispõe de 100 metros lineares de tela para fechar o campo. Para ter um melhor 

aproveitamento da tela, ele decidiu fazer o cercado encostado na parede de sua casa, 

como mostra a figura a seguir. 

 
                                                           
 
Nessas condições, preencha a tabela abaixo. 

Largura do cercado 5 m 7,8 m 12 m 25 m 30 m x m 
Comprimento do cercado 

      
Área do cercado 

      

Analise a tabela que acabou de preencher e escreva algebricamente a relação 

existente entre a área, a largura e o comprimento do cercado, e explique com suas 

palavras como é essa relação.  

 

 

É uma atividade que se enquadra no bloco I e tem o objetivo de investigar 

a capacidade do estudante em generalizar a relação existente entre o 

comprimento e a largura do cercado por meio de uma expressão algébrica. 

Seu principal registro de partida encontra-se na forma figural e algébrico. 

Ela consiste em encontrar uma expressão que modele a situação apresentada, e 

a partir dela estabelecer relações entre o comprimento, a largura e a área do 

cercado. Pelos dados fornecidos, normalmente os alunos podem chegar a uma 

expressão do tipo ( ) ( )100 2f x x x= − , por se apresentar uma correspondência 

semântica entre os elementos do registro de partida e os do registro de chegada, 

caracterizando uma conversão congruente. No entanto, ressaltamos que 

dificilmente os estudantes relacionariam a expressão ( ) ( )100 2f x x x= −  como a 

representação de uma função quadrática, pelo fato de essa expressão não 

apresentar a variável visual pertinente 2( x ) que leva o indivíduo a estabelecer tal 

relação. Contudo, destacamos que a expressão ( ) ( )100 2f x x x= −  evidencia a 

variação do comprimento do cercado em função da largura, ou seja, cada metro 

que a largura aumenta, o comprimento diminui em 2 metros. Isso pode ser 

associado a uma propriedade das funções quadráticas, em que qualquer função 

parede 

x x 

100-2x 
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desse tipo, representada algebricamente por ( ) 2f x ax bx c= + +  ou qualquer outra 

representação algébrica, se os valores estabelecidos para a variável x estiverem 

em uma progressão aritmética, 1 2 3 nx x ,x ,...,x, , então a sequência 

( )1 1 2 2y f x , y )f ( x== , ( )3 3 n ny f x ,..., y )f ( x= =  goza da propriedade de que as 

diferenças sucessivas 1 2 1 2 3 2 1n n nd y y ,d y y ,...,d y y−= − = − = −  formam uma 

progressão aritmética. No caso da atividade 03, se os valores da largura do 

cercado formarem uma progressão aritmética, considerando apenas os números 

naturais, as áreas correspondentes a essas larguras formarão uma progressão 

aritmética de razão igual a -2, que é uma variável visual pertinente da expressão 

( ) ( )100 2f x x x= − . 

Ainda no tocante a essa atividade, diante do exposto, salientamos que o 

fato de os valores estabelecidos para a largura do cercado não formarem uma 

progressão aritmética pode não favorecer a exploração dessa propriedade, 

ficando a situação limitada à conversão entre os registros, sendo que o raciocínio 

envolvido poderia ser explorado de maneira mais profunda. 

 

Atividade 04: Uma bala é disparada de um canhão (como mostra a figura) e sua 
trajetória é descrita por uma parábola de equação y=-3x2+60x (sendo x e y em metros).  

 

 

 

 

 

Observando a tabela que acabou de preencher, é possível notar que os valores 
obtidos refletem a ideia de simetria na parábola. Explique por que esse fenômeno 
acontece. 
 

 

Trata-se de uma atividade que se enquadra no bloco I, em que os registros 

de partida são a língua natural, o gráfico e o algébrico, e o de chegada, em língua 

natural. No entanto, existe uma lacuna entre a representação algébrica dada 

inicialmente e a resposta em língua natural, que deve ser dada ao final da 

atividade, pois somente observando o registro algébrico possivelmente o 

estudante não conseguiria notar a simetria. Na tentativa de diminuir tal lacuna, o 

Com base nessas informações preencha a tabela a seguir 
 

x 1 m 5 m 8 m 10 m 12 m 15 m 19 m 

y        
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preenchimento da tabela passa a ser essencial, pois ela tem a finalidade de 

registro intermediário, uma vez que os valores dispostos explicitam a ideia de 

crescimento inicial dessa função até um valor máximo de 900 metros, que é a 

ordenada do vértice da parábola ( )10 900V , , e após esse ponto ela começa a 

decrescer. Nosso intuito ao elaborar tal situação era analisar se com o 

preenchimento da tabela os estudantes levariam em conta as variáveis visuais 

pertinentes em jogo (crescimento, decrescimento e máximo, paridade e simetria) 

e se elas influenciariam a maneira de raciocinar. 

 

Atividade 05: Dois taxistas cobram suas corridas da seguinte maneira: 

� o taxista A cobra R$ 1,50 por km rodado mais um valor fixo de R$ 15,00, sendo 

essa relação expressa por v=1,5x+15 (v é o valor cobrado pela corrida e x a 

quantidade de km rodados); 

� o taxista B cobra R$ 4,00 por km rodado, sendo essa relação expressa por v=4x (v 

é o valor cobrado pela corrida e x a quantidade de km rodados). 

Com base nessas informações, esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos que 

representam os valores cobrados pelos taxistas em função da quantidade de 

quilômetros rodados. 

De acordo com o gráfico que construiu, a partir de quantos km é mais vantajoso andar 

com o taxista A? 

 

 

É uma atividade que foi agrupada no bloco II, cujas principais informações 

do registro de partida encontram-se na forma algébrica. Ao elaborar tal atividade, 

nossa intenção era observar a capacidade dos estudantes em fazer uma análise 

do comportamento das funções por meio de suas representações gráficas. 

Para sua realização faz-se necessária a conversão do registro algébrico 

para o gráfico a fim de expressar a solução no registro em língua natural. O 

registro intermediário na forma de gráfico faz-se necessário, uma vez que a 

conversão do registro algébrico para a língua natural não é congruente. Tal 

registro intermediário, nesse caso, apresenta a variável visual pertinente, que é o 

a interseção das retas representativas de cada uma das situações. Essa 

interseção ocorre no ponto ( )6 24P , , mostrando que ao andar 6 km o valor pago 
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pela corrida seria de R$ 24,00, tanto com taxista A quanto com o B, e a partir de 6 

km seriam mais vantajosas as corridas com o taxista A, uma vez que a reta que 

representa a função relativa ao taxista A, a partir desse ponto, situa-se abaixo da 

reta representativa da função relativa ao taxista B. 

Ressaltamos ainda que a solução gráfica não é a única maneira de realizar 

a atividade, pois o aluno também poderia igualar as duas expressões algébricas, 

resolver a equação, encontrando 6x = . Entretanto, a resolução por esse método 

não deixa explícito o comportamento das funções antes e depois desse ponto. 

Salientamos que a realização da atividade resolvendo tal equação pode gerar 

confusão ao determinar a resposta da pergunta feita, pois o estudante pode 

afirmar que com 6 km rodados o valor cobrado pelo taxista A é mais vantajoso, o 

que não seria correto, pois com 6 km os valores cobrados são iguais, e a partir 

daí é mais vantagem andar com o taxista A. É mais fácil perceber no registro 

gráfico que a partir de 6 km os valores cobrados pelo taxista A são mais 

vantajosos pelo fato de tal situação estar visível, ao passo que resolvendo a 

equação não é possível visualizar tal aspecto. 

 

Atividade 06: Esboce o gráfico da função f(x)=x2-1. 

 

Essa atividade pertence ao bloco III, pois apresenta o registro algébrico de 

uma função quadrática como registro de partida e o registro gráfico dela é o 

registro de chegada. Nossa intenção ao propor tal atividade era observar se, ao 

esboçar o gráfico, os estudantes evidenciavam as raízes da função, o ponto em 

que a parábola corta o eixo das abscissas, e ainda deixavam evidente no traçado 

do gráfico a translação vertical que ocorre na representação gráfica quando é 

adicionada uma constante na função.  

O registro de partida apresenta algumas variáveis visuais que estabelecem 

uma correspondência semântica com o registro de chegada, por exemplo, 

expoente 2 na variável x indica que a representação gráfica é uma parábola; e, se 

tomarmos como referência a representação gráfica de ( ) 2f x x= , é possível 

perceber que o gráfico da expressão indicada na atividade difere do gráfico de 
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( ) 2f x x= , apenas pelo fato de que ele apresentará um deslocamento de uma 

unidade para baixo. Isso implica que, se as coordenadas do vértice da parábola 

de ( ) 2f x x=  são ( )0 0V , , então as coordenadas desse ponto na representação 

gráfica da expressão indicada na atividade é ( )0 1V ,− . Essa correspondência 

semântica entre os elementos do registro algébrico para o registro gráfico permite 

que a conversão exigida para a realização da atividade seja congruente apenas 

no sentido em que ela é proposta.  

 

Atividade 07:  Associe cada uma das funções  abaixo as suas respectivas 

representações gráficas. 

FUNÇÕES:  (I) f(x)=2x    (II) f(x)=2x+1    (III) f( x)=-3x+1      (IV) f(x)=3 
 

 

 

 

 
 

(    )                          (    )                            (    )                          (    ) 

Comente as estratégias que utilizou para relacionar cada uma das funções as suas 

respectivas representações gráficas. 
 

 

Trata-se de uma atividade que se enquadra no bloco II, pois envolve uma 

conversão entre os registros algébrico e gráfico das funções. A intenção é 

observar como o estudante relacionava as representações gráfica e algébrica das 

funções. A conversão de registros exigida para sua realização é congruente, 

partindo do registro algébrico das funções com a finalidade de chegar ao registro 

gráfico de cada uma delas. A identificação das variáveis visuais pertinentes é 

fundamental, uma vez que são essas variáveis que permitem fazer a associação 

correta entre a representação algébrica e a gráfica e vice-versa. Dentre essas 

variáveis pode-se destacar o fato de a reta passar pela origem do sistema de 

coordenadas com o valor zero do coeficiente b na expressão ( )f x ax b= + , a reta 
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paralela ao eixo das abscissas com o coeficiente 0a = , a inclinação da reta com o 

coeficiente a, entre outras.  

Cabe ressaltar que, ao solicitar que o estudante comentasse as estratégias 

que utilizou na realização da atividade, o intuito era que essa correspondência 

semântica entre os elementos do registro de partida e de chegada fossem 

explicitados, bem como o raciocinar do indivíduo. 

 

Atividade 08:  Observe as representações gráficas a seguir 
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O gráfico em vermelho é uma representação da função f(x)=x2, que chamamos de 

função de referência. Já o gráfico em azul representa uma função que chamamos de 

função associada e foi obtido a partir da função de referência com algumas alterações. 

Com base nas informações, responda: 

a) Observando as representações gráficas, quais as alterações que ocorreram na 

representação gráfica da função associada, considerando que ela foi obtida a partir da 

função de referência? 

b) Determine as coordenadas do vértice de cada uma das parábolas que representam 

graficamente as funções: 

função de referência V (______,______) função assoc iada V (________,______) 

c) Escreva a expressão algébrica que representa o gráfico da função associada. 
 

 

Essa atividade foi agrupada no bloco III, coloca em correspondência os 

registros gráficos de duas funções e tem por objetivo obter a representação 

algébrica da função associada a partir da função de referência adicionando-se 

uma unidade à variável e subtraindo uma unidade da função. Para tanto, é 

necessário que as variáveis visuais pertinentes, como as coordenadas do vértice 

das parábolas, sejam evidenciadas, pois as coordenadas desse ponto estão 

visíveis na forma canônica da representação algébrica da função associada 
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( ) ( )2
1 1f x x= + − , sendo ( )1 1V , − . O fato de estabelecer uma correspondência 

semântica entre os elementos do registro de partida com os elementos do registro 

de chegada faz com que a conversão exigida seja congruente. 

Cabe ainda ressaltar que nessa situação a intenção era explorar o 

movimento realizado pela parábola quando são executadas transformações em 

sua representação algébrica. 

 

Atividade 09:  Um técnico em informática cobra R$ 26,00 por hora de serviço mais um 

valor fixo de R$ 14,60 de taxa de visita. Nessas condições, qual será o valor cobrado 

pela manutenção da rede de computadores de uma empresa que demorou 12 horas e 

15 minutos para ser concluída? 
 

 

Trata-se de uma atividade de baixa complexidade que pertence ao bloco V. 

Pode ser executada por meio de alguns cálculos aritméticos com os valores 

apresentados no enunciado, sendo, portanto, a conversão entre o registro de 

partida, que é o da língua natural para o registro de chegada, que é o simbólico 

numérico é congruente.  

Ao propormos essa situação, o objetivo era verificar qual das concepções 

operacional ou estrutural se sobressaía no desenvolvimento da atividade. É claro 

que tínhamos a consciência de que a maneira como foi proposta, a atividade pode 

favorecer uma concepção operacional, contudo queríamos observar se com o 

passar do tempo uma visão mais estrutural sobre o objeto ganharia força, 

caracterizando, assim, um ganho cognitivo. 

 

Atividade 10:  Na casa de uma família que gasta cerca de 0,5 kg de gás de cozinha 

por dia, a massa contida em um botijão doméstico de 13 kg varia com o tempo de 

acordo com a fórmula m = 13-0,5t, onde t é o tempo em dias. 

a) Calcule a massa de gás que resta em um botijão após 10 dias de uso. 

b) Calcule o número de dias necessários para essa família consumir 6 kg de gás. 
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É uma situação que exige apenas tratamentos no registro algébrico que é 

dado no enunciado, por pertencer ao bloco IV. Ao selecionarmos tal atividade 

para compor os testes de coleta, nossa intenção foi observar o raciocínio dos 

participantes ao realizá-la, por meio das estratégias empregadas, levando em 

conta os significados das variáveis: no item a) é realizado na variável 

independente t, enquanto no item b) o tratamento é na variável dependente m. 

 

Atividade 11.  Um avião de 100 lugares foi fretado para uma excursão. A companhia 

exigiu de cada passageiro R$ 800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que 

número de passageiros a rentabilidade da empresa é máxima?  
 

 

Trata-se de uma atividade que se enquadra no bloco V, cujo registro de 

partida é o da língua natural. Para sua realização faz-se necessária uma 

conversão para o registro algébrico que representa uma função quadrática. 

Contudo, tal conversão não é congruente, uma vez que o enunciado da situação 

apresentada pode não facilitar a percepção da existência de uma função, muito 

menos que essa função seria uma função quadrática que pode ser representada 

por ( ) 210 1800f x x x= − + . 

A intenção com essa atividade, como em outras que já comentamos, era 

analisar o raciocínio do indivíduo ao realizá-la, pois dificilmente os estudantes 

fariam a conversão do enunciado para a expressão ( ) 210 1800f x x x= − +  de 

maneira natural e direta. Nossa expectativa era de que os alunos chegassem a 

uma expressão do tipo ( ) ( )800 10 100f x x x x= + −  que é equivalente à apresentada 

anteriormente, e traz à tona algumas variáveis visuais pertinentes que estão em 

correspondência com o enunciado. Todavia, salientamos que mesmo se a 

expressão ( ) ( )800 10 100f x x x x= + −  apresentar algumas variáveis visuais 

pertinentes, isto não será suficiente para caracterizar uma conversão congruente 

entre os registros. 

 

Atividade 12:  Uma fábrica de parafusos tem a sua produção modelada de tal maneira 

que o custo C para produzir uma quantidade q de parafusos é representado pela 
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expressão C(q)=q2-10q+800. Nessas condições, qual a produção correspondente a 

um custo de R$ 8.000,00? 
 

É uma atividade representante do bloco IV. Como a atividade 10, esta não 

exige conversão de registro para sua realização. O objetivo era observar como os 

estudantes procediam com os desencadeamentos para a realização dos 

tratamentos necessários, e em um panorama comparativo verificar a evolução no 

raciocínio desses alunos ao longo do tempo, procurando evidenciar possíveis 

ganhos cognitivos. 

 

Atividade 13:  Explique com suas palavras qual é o significado matemático de função. 

 

Nessa atividade nossa pretensão era identificar o que os estudantes 

entendiam por função, após a realização das doze primeiras que versaram sobre 

o tema. O intuito era observar se os estudantes explicitam em suas respostas 

uma concepção sobre o objeto que tende mais para o operacional ou para o 

estrutural, bem como se evidenciam a relação imagem do conceito versus 

imagem da definição. Como esta atividade está presente nos dois testes, então, a 

longo prazo, a intenção era verificar como e se os estudantes apresentaram uma 

evolução nas concepções do objeto matemático, e, se houve, como foi esse 

ganho cognitivo. 

 

 

4.2.4  Descrição da coleta de dados 

 

Iniciamos a coleta de dados visitando cada uma das instituições de ensino 

A, B e S para nos apresentarmos e expormos a proposta de pesquisa junto à 

direção e coordenação das três instituições, respectivamente.  

Nos três estabelecimentos de ensino fomos recebidos de maneira bastante 

acolhedora, principalmente pela instituição S, que nos havia feito o convite algum 

tempo atrás. Apresentamo-nos para o corpo diretivo das entidades munidos de 

uma carta (ver apêndice K) redigida e assinada pela orientadora do trabalho na 

época, a Professora Dra. Sandra Magina, cujo objetivo de explicar a intenção da 
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pesquisa, bem como relatar as atividades que pretendíamos desenvolver no 

âmbito de cada instituição. 

Feitas as apresentações e constatada a vontade dos responsáveis dos 

estabelecimentos de ensino em fazer parte do estudo, entregamos-lhes em duas 

vias um termo de consentimento (ver apêndice L), no qual manifestaram o 

interesse de participar voluntariamente do estudo em questão e, ainda, 

autorizaram a participação de seus estudantes e professores de Matemática. 

Esse termo foi preenchido e assinado em duas vias pelo responsável da entidade, 

e uma via ficou com o pesquisador e a outra com a direção e/ou coordenação do 

estabelecimento de ensino.  

Realizadas as formalidades, explicamos para o corpo diretivo o perfil do 

professor que gostaríamos que participasse do estudo. Esse perfil foi traçado de 

acordo com os critérios de escolha que mencionamos anteriormente neste 

capítulo. Sendo assim, foram indicados alguns nomes que poderiam contribuir 

conosco. Entramos em contato com cada um deles para nos apresentar e 

explicitarmos nossos interesses e objetivos.  

O encontro com cada um dos professores aconteceu nas instituições de 

ensino em dias e horários diferentes, de maneira bastante receptiva. Inicialmente, 

entregamos-lhes a carta de apresentação, tal como fizemos com os responsáveis 

pelas instituições. Salientamos que todos os professores indicados aceitaram 

fazer parte do estudo sem qualquer tipo de restrição. 

Depois de explicitados os interesses e os objetivos, e confirmada a 

disposição dos professores em participar voluntariamente da pesquisa, pedimos-

lhes para preencherem e assinarem na presença de uma testemunha um termo 

de consentimento livre e esclarecido (ver apêndice M), no qual o professor 

declarava que concordou em participar de maneira voluntária de acordo com as 

condições impostas, sendo-lhes garantido o anonimato das informações 

prestadas. 

Passado esse primeiro contato com os professores, partimos para a coleta 

de dados com esses sujeitos. Inicialmente, pedimos-lhes para que respondessem 

um questionário a respeito do perfil (ver apêndice A). Nesse questionário, cada 

um recebeu o código usado para a identificação desses sujeitos. 
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Após recolhermos as informações referentes ao perfil, o passo seguinte foi 

a realização de uma entrevista semiestruturada de caráter interativo norteada por 

um roteiro (ver apêndices D e E), cujos fragmentos da transcrição estão presentes 

no capítulo seguinte (análise dos dados). 

Finalizando a coleta, pedimos para que os professores criassem em um 

formulário específico (ver apêndice C) uma situação que julgassem adequada 

para a introdução do conceito de função e mais quatro atividades com suas 

respectivas resoluções que privilegiassem a mudança de registro de função. 

Nessa última etapa da coleta com os professores, orientamos-lhes para 

que criassem a situação e as atividades preferencialmente sem consultar 

qualquer tipo de material; nem todos conseguiram cumprir essa determinação. 

Contudo, a maioria contribuiu criando as situações e as atividades mediante a 

nossa presença, com exceção do sujeito P1GS, que alegou ter outros 

compromissos naquele momento e que só poderia entregar o protocolo de coleta 

preenchido na semana seguinte. Com receio de perder um sujeito que se 

enquadrou perfeitamente nos critérios de escolha, acatamos a proposta feita pelo 

professor e uma semana depois recebemos o material, que foi apresentado de 

forma incompleta. 

A coleta de dados junto aos estudantes ocorreu paralelamente à coleta 

feita com os professores. Como dissemos anteriormente, a recolha de dados com 

esses sujeitos foi realizada em duas etapas. A primeira aconteceu no início do 

ano letivo para os estudantes do Ensino Médio, durante as aulas de Matemática 

ministrada pelos professores participantes da pesquisa, e no início do primeiro 

semestre para o Ensino Superior, durante as aulas da disciplina de Fundamentos 

de Matemática Elementar 1 ministrada pelo sujeito P2GS. Já a segunda etapa 

ocorreu no final do mesmo ano letivo no Ensino Médio e no final do primeiro 

semestre no Ensino Superior, quando os alunos estavam concluindo a disciplina 

de Fundamentos de Matemática Elementar 1. 

A primeira fase de recolha de dados foi realizada em um encontro com 

duração de duas horas aulas (100 minutos) em cada turma. Iniciamos cada um 

dos encontros apresentando-nos, explicitando nossos interesses e objetivos e 
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fazendo uma leitura do termo de consentimento assinado pelos responsáveis de 

cada uma das instituições autorizando-nos a realizar a pesquisa no âmbito 

daquelas entidades. 

Após uma breve explanação, distribuímos para os alunos o questionário a 

respeito do perfil (ver apêndices F, G e H), juntamente como teste I (ver apêndice 

I). Nesse momento, cada um dos estudantes recebeu seu código de identificação, 

que foi usado durante ambas as etapas de coleta, com o intuito de preservar a 

identidade de cada um dos sujeitos. 

A segunda etapa da coleta com os estudantes, também foi realizada em 

um encontro com duração de duas horas/aula (100 minutos). O encontro iniciou 

com a distribuição das fichas de atividades que compuseram o teste II (ver 

apêndice J). 

Salientamos que no Ensino Superior os alunos das licenciaturas em 

Matemática e Física compuseram a mesma turma nas etapas 1 e 2, ou seja, cada 

uma das etapas foi realizada no mesmo momento com esses sujeitos, pois faziam 

parte da mesma turma que cursava a disciplina de Fundamentos de Matemática 

Elementar 1. O mesmo aconteceu com os alunos das licenciaturas em Química e 

Biologia. Contudo, para efeito de análise, quando conveniente, os sujeitos foram 

separados em grupos de acordo com seus respectivos cursos. 

 

 

4.3  Procedimentos para análise dos dados 

 

O início da análise dos dados é caracterizado por uma organização 

sistemática das informações coletadas. Essa etapa não consiste somente na 

compreensão dos dados, mas também na descrição e interpretação destes à luz 

do referencial teórico utilizado, com o intuito de responder a questão de pesquisa. 

Considerando o material recolhido, por diferentes instrumentos, 

procuramos organizá-lo de acordo com o objetivo da pesquisa. Para tanto, 

decidimos realizar uma análise na qual predomina a perspectiva qualitativa, 

porém isso não significa que abrimos mão de uma interpretação quantitativa; pelo 

contrário, a quantificação das informações obtidas constitui uma ferramenta que 
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suporta e dá consistência à interpretação de cunho qualitativo. Nesse sentido, 

entendemos que ambos os tratamentos (quantitativo e qualitativo) não se trata de 

perspectivas disjuntas, mas sim de abordagens que se complementam, quando 

utilizadas em um movimento de complementaridade, ou seja, uma procurando dar 

um melhor entendimento para os fenômenos evidenciados pela outra. 

Partindo desse pressuposto, a perspectiva quantitativa foi empregada nos 

dados coletados junto aos estudantes, pois entendemos que o olhar quantitativo 

sobre esses dados nos daria condições de trazer à tona elementos que 

auxiliariam na descrição da evolução apresentada por esses sujeitos, como 

também, tornaria mais visível a incidência de alguns fenômenos que são de 

possível explicação à luz do referencial teórico adotado.  

Já o olhar qualitativo que predominou na análise realizada foi empregado 

no material recolhido junto aos participantes (professores e alunos), com o intuito 

de expressar nossa interpretação e entendimento a respeito dos achados. Ao 

utilizar esse tipo de abordagem, a intenção não é somente descrever e interpretar 

os fenômenos evidenciados em cada um dos grupos em separado, mas sim, em 

um possível cruzamento de dados, evidenciar a relação existente entre os 

fenômenos levantados em cada um dos diferentes grupos e o quão isso interfere 

nas concepções do estudante.  

Em suma, lançaremos mão de um tratamento quantitativo dos dados 

sempre que for necessário explorar e representar quantitativamente a ocorrência 

de um determinado fenômeno. Quanto ao tratamento qualitativo, valer-nos-emos 

da interpretação das informações consubstanciadas em alguns episódios e nos 

relatos escritos ou verbalizados pelos participantes da pesquisa. 

Findadas as discussões a respeito da metodologia empregada no estudo, 

em seguida discorreremos acerca dos caminhos que traçamos para realizar a 

análise do material coletado. No capítulo seguinte, apresentaremos a análise dos 

dados recolhidos por meio dos instrumentos descritos neste capítulo. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar, descrever e interpretar os 

dados empíricos à luz dos pressupostos teóricos que embasaram este estudo e 

de alguns resultados de pesquisas salientadas no decorrer da revisão de 

literatura. Para proceder à análise dos dados, levamos em consideração as 

características intrínsecas do material coletado, o que nos permitiu valer tanto do 

tratamento quantitativo como do qualitativo, pois entendemos que as duas 

abordagens não são excludentes, e, sim, complementares. Nesse sentido, 

conforme foi exposto no Capítulo 4, os dados foram organizados em duas 

unidades de análise de acordo com os participantes. Dessa forma, o capítulo foi 

dividido em três partes, a saber: (1) dados recolhidos junto aos estudantes – 

(análise das informações coletadas junto aos estudantes dos Ensinos Médio e 

Superior); (2) dados coletados com os professores – (análise do material 

recolhido junto aos professores); e (3) confluências das concepções dos 

estudantes e dos professores. 

 
 

5.1  Análise dos dados coletados junto aos estudant es 

 

Esta seção constitui-se da análise das informações coletadas junto aos 

estudantes que participaram do estudo, por meio dos questionários a respeito do 

perfil, e das listas de atividades (testes I e II). Ela é composta de duas subseções: 
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a primeira traz um tratamento quantitativo dos dados coletados por meio das 

atividades presentes nos testes I e II, em que procuramos evidenciar a evolução 

desses sujeitos durante o período de tempo que transcorreu entre os dois testes; 

a segunda subseção procura fazer um tratamento qualitativo dos dados 

recolhidos junto a esses sujeitos, dando uma interpretação a essas informações 

seguindo os pressupostos que fundamentaram esta pesquisa, como também 

algumas ideias presentes em outros estudos que salientamos na revisão de 

literatura. 

 

 
5.1.1  Análise geral do desempenho dos grupos 

 

Esta subseção é destinada à análise quantitativa das informações 

recolhidas junto aos estudantes por meio das listas de atividades. Nossa intenção, 

ao fazermos um tratamento quantitativo desses dados, não foi simplesmente olhar 

o número por si só, mas, sim, procurar entender o que eles significam. Portanto, o 

olhar quantitativo para esses dados no decorrer da análise nos ajudou a trazer à 

tona aspectos que após uma interpretação qualitativa se constituíram em achados 

importantes que contribuíram com a proposta do presente estudo. 

Para a realização dessa análise, consideramos os dados produzidos pelos 

128 estudantes que participaram da pesquisa nas doze primeiras atividades 

presentes nos testes I e II. Pelo fato de algumas atividades constantes em ambas 

as listas conterem mais de um item a ser respondido, para efeito do tratamento 

quantitativo, examinamos cada um dos itens presentes nas duas listas. Nesse 

sentido, por exemplo, a atividade 0716 foi desdobrada em quatro itens: 07(a), 

07(b), 07(c), 07(d). Portanto, foram analisados 21 itens que compuseram as 

atividades de 1 a 12. Tivemos o cuidado de fazer esse desdobramento com o 

intuito de aproveitar ao máximo as respostas dadas pelos estudantes, pois eles 

poderiam em uma mesma atividade acertar alguns itens e errar outros. Cabe 

ainda ressaltar que, para fins dessa análise inicial, não consideramos as 

respostas dadas à atividade 13, por se tratar de uma questão aberta que está 

_____________ 
16 Quando nos referirmos às atividades que compuseram as duas listas (testes I e II), consideraremos a 

ordem estabelecida de 1 a 13 no teste I, cuja correspondência no teste II é aquela apresentada no quadro 
4.4. 
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ligada às concepções que o sujeito tem sobre o objeto, não sendo possível 

determinar uma resposta certa ou errada. 

Foram analisadas quantitativamente as respostas dadas pelos 128 

estudantes que participaram do estudo aos 21 itens que compuseram as 12 

primeiras atividades nos dois testes. Para tanto, fizemos uma análise geral do 

desempenho dos grupos e comparamos o desempenho apresentado pelos 

grupos no teste I e II. Vale salientar que esses 128 estudantes compuseram oito 

grupos, e o GEM1A e o GEM1B contaram com 18 estudantes cada, o GEM3A 

com 17, o GM3B com 20, o GESM com 14, o GESF com 15, o GESQ com 9 e o 

GESB com 17 participantes. 

Com o intuito de dar mais confiabilidade aos resultados obtidos, decidimos 

adotar um teste estatístico para verificar a evolução desses grupos de estudantes 

no intervalo de tempo que separou um teste do outro. Para tanto, utilizamos o 

software SPSS (Statistical Package for Social Science) e utilizamos o teste t de 

Student para amostras emparelhadas, uma vez que ele é adequado para 

comparar amostras relacionadas, ou seja, é apropriado para analisar dados 

provenientes de uma mesma amostra coletados antes e após uma determinada 

intervenção. No caso do presente estudo, estamos considerando como 

intervenção as aulas sobre função que os estudantes tiveram em suas 

respectivas instituições de ensino no espaço de tempo que separou o teste I do 

teste II. 

Usamos o teste t de Student para amostras emparelhadas para saber se 

houve diferença estatisticamente significativa entre os desempenhos 

apresentados pelos grupos de estudantes em ambos os testes. Nessa direção, 

assumimos as seguintes hipóteses estatísticas: 

H0: TI TIIµ = µ  (a média de acertos de um determinado grupo de estudantes 

no teste I é igual a média de acertos do mesmo grupo no teste II). Logo, o grupo 

não apresenta diferença de desempenho estatisticamente significativa. 

H1: TI TIIµ ≠ µ  (a média de acertos de um determinado grupo de estudantes 

no teste I é diferente da média de acertos do mesmo grupo no teste II). Portanto, 

o grupo apresenta diferença de desempenho estatisticamente significativa. 
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Para que pudéssemos decidir entre qual das hipóteses deveria ser aceita 

após a aplicação do teste estatístico, adotamos um nível de significância 0 05,α = . 

Se o p-valor (representa a probabilidade de a diferença observada ser resultado 

do acaso ou não) encontrado no teste for maior que α , aceita-se H0. No entanto, 

se o p-valor for menor que α , rejeita-se H0 e aceita-se H1. 

Partindo desse pressuposto, analisamos os desempenhos apresentados 

pelos oito grupos de estudantes que participaram da pesquisa, fazendo uso do 

teste t de Student. 

Ao realizarmos o teste estatístico com os dados recolhidos junto aos oito 

grupos que fizeram parte do estudo, o objetivo era fazer um comparativo dos 

desempenhos apresentados nos testes I e II e verificar a evolução desses 

sujeitos. Iniciamos essa análise com o grupo de estudantes da 1.ª série do Ensino 

Médio da instituição A (GEM1A).  

O quadro a seguir traz uma tabela e os gráficos que descrevem o resultado 

do teste t de Student para o GEM1A: 

 
Quadro 5.1:  Desempenho geral do GEM1A nos testes I e II 
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É possível notar no quadro 5.1 que os estudantes do GEM1A, com 

exceção de três sujeitos cujos índices de acertos estão bem abaixo da média no 

teste II, apresentaram uma melhora no desempenho comparando o teste I com o 

II. De acordo com a análise estatística, essa diferença de desempenho não 

ocorreu ao acaso, ela é estatisticamente significativa, como mostra o teste t de 

Student 17 4 157 0 001t( ) , ;  )p ,( = − = . Como podemos observar, p < α , então 

rejeita-se H0 (hipótese inicial) e aceita-se H1 (hipótese alternativa), ficando assim 

evidenciada a evolução desses indivíduos, que pode ser influenciada pelas aulas 

sobre função que esses estudantes tiveram no intervalo de tempo que separou 

um teste do outro. 

A mesma análise realizada com o GEM1A também ocorreu com o outro 

grupo da instituição A (GEM3A), com o intuito de observar se houve evolução no 

desempenho apresentado pelos estudantes. O quadro 5.2 apresenta elementos 

que descrevem esse comparativo. 

 

Quadro 5.2:  Desempenho geral do GEM3A nos testes I e II 
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Diante dos dados apresentados no quadro 5.2, é possível notar que houve 

uma evolução no desempenho do GEM3A. Pelo que mostra o teste estatístico 

empregado, essa evolução não aconteceu ao acaso, ela é estatisticamente 

significativa, como comprova o teste t de Student ( ( )16 3 484 0 003t , ;  p ,= − = ). 

Como p < α , aceitamos H1 que aponta que a diferença de desempenho do grupo 

nos testes, que pode ter sido influenciada, entre muitos fatores, pelas aulas que 

abordaram o conceito de função que esses alunos tiveram entre um teste e outro. 

Realizada a análise estatística nos dois grupos pertencentes à instituição 

A, o mesmo fizemos com os dois grupos da instituição B. Iniciamos tal análise 

pelo grupo da 1.ª série do Ensino Médio (GEM1B), cujos dados que a descrevem 

podem ser observados no quadro 5.3 a seguir: 

 

Quadro 5.3:  Desempenho geral do GEM1B nos testes I e II 

 

 

Pelas informações expostas no quadro 5.3, é possível inferir que houve 

uma evolução no desempenho apresentado pelos estudantes do GEM1B. 

Contudo, pelo que mostra o resultado do teste t de Student 

( ( )16 2 062 0 055t , ;  p ,= − = ), a diferença de desempenho não é estatisticamente 
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significativa, podendo tal melhora ser explicada pelo acaso, ou seja, essa 

pequena diferença de desempenho apresentada nos testes pode ser oriunda de 

fatores como uma maior concentração do estudantes na realização das 

atividades, o fato de ter realizado as mesmas atividades em um segundo instante 

etc. Diante desse resultado, como tivemos que aceitar H0, fica difícil afirmar que 

as aulas sobre função que esses alunos tiveram no ínterim que separou um teste 

do outro contribuíram para melhorar o desempenho desses estudantes. 

Da mesma forma que os desempenhos do GEM1B foram analisados, 

também procedemos com os dados coletados na instituição B junto aos alunos 

que compuseram o GEM3B, cujas informações referentes ao tratamento 

estatístico estão dispostas no quadro 5.4. 

 
Quadro 5.4:  Desempenho geral do GEM3B nos testes I e II 

 

 

Como aconteceu com o GEM1B, os estudantes do GEM3B apresentaram 

alguma evolução em seu desempenho, porém, ao observar as informações 

obtidas pelo teste t de Student ( ( )19 1 926 0 069t  = , ;  p ,− = ), p > α , a hipótese inicial 
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(H0) não pode ser rejeitada. Isso indica que a diferença no desempenho 

apresentada por esse grupo nos testes I e II não é estatisticamente significativa, 

fato que nos leva a concluir que tal avanço é fruto do acaso e não tem grandes 

influências das aulas sobre função que esses alunos certamente tiveram após a 

realização da primeira lista de atividades (teste I). 

Após a análise estatística nos grupos de Ensino Médio, os mesmos 

procedimentos foram aplicados aos quatro grupos de estudantes do Ensino 

Superior. Iniciamos a exploração dos dados coletados na instituição S pelo grupo 

formado pelos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática (GESM), cujos 

dados estatísticos estão dispostos no quadro 5.5 a seguir: 

 
Quadro 5.5:  Desempenho geral do GESM nos testes I e II 

 

 
Pelo exposto no quadro 5.5, é possível perceber que os estudantes que 

compuseram o GESM partiram, no teste I, com uma média de 13,57 acertos, o 

que é bem superior ao que foi apresentado pelos estudantes do Ensino Médio, 

porém esse fato não chega a ser surpresa, uma vez que provavelmente esse 

assunto não era novidade para esses sujeitos que haviam tido contato com o 
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tema na Educação Básica e estavam cursando Licenciatura em Matemática, o 

que influencia na predisposição do indivíduo de realizar as atividades. E, para 

serem admitidos na Universidade, esses estudantes passaram por uma seleção, 

na qual tiveram que mostrar seus conhecimentos, inclusive os relacionados à 

Matemática. Contudo, ao comparar os desempenhos apresentados nos testes I e 

II, é notória a evolução desses estudantes, que pode ser confirmada pelo teste 

estatístico empregado ( ( )13 2 679 0 019t , ;  p ,= − = ), que mostra que tal evolução não 

aconteceu ao acaso, ou seja, o crescimento teve a interferência decisiva de algum 

fator que julgamos ser as aulas da disciplina de Fundamentos de Matemática 

Elementar 1 cursada por esses estudantes durante o primeiro semestre.  

Os procedimentos de análise aplicados até então também foram realizados 

com os dados recolhidos junto aos estudantes da Licenciatura em Física (GESF), 

com o intuito de comparar os desempenhos apresentados por esses estudantes 

nos dois testes. 

Os resultados obtidos na análise estatística realizada com as informações 

coletadas junto ao GESF podem ser observados no quadro a seguir: 

 
Quadro 5.6:  Desempenho geral do GESF nos testes I e II 
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Observando o quadro 5.6, é possível notar que os estudantes que fizeram 

parte do GESF inicialmente partiram com uma média de acertos de 12,13, o que 

corresponde a um nível de acertos superior à metade do teste I. No teste II esses 

mesmos estudantes apresentaram uma melhora em seus desempenhos, com 

exceção de dois sujeitos que ficaram abaixo da média. Contudo, esse avanço que 

o GESF demonstrou, de acordo com o teste t de Student 

( ( )13 1 578 0 137t , ;  p ,= − = ), não é estatisticamente significativo, não sendo possível 

asseverar com exatidão os motivos que levaram o grupo a essa sensível melhora 

no desempenho. Sendo assim, não podemos afirmar que o crescimento que o 

grupo apresentou seja motivado pelas aulas da disciplina de Matemática 

Elementar 1 que aconteceram no período que separou um teste do outro. 

As informações coletadas com os alunos iniciantes do curso de 

Licenciatura em Química que compuseram o grupo denominado GESQ também 

receberam um tratamento estatístico com a finalidade de evidenciar prováveis 

diferenças de desempenho desses sujeitos no que tange à realização das 

atividades que compuseram os testes que aplicamos. 

Os dados referentes ao resultado do teste estatístico aplicado estão 

dispostos no quadro a seguir: 
 

Quadro 5.7:  Desempenho geral do GESQ nos testes I e II 
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Pelo que foi apresentado no quadro 5.7, os estudantes que compuseram o 

GESQ mostraram um crescimento médio superior a cinco acertos comparando os 

desempenhos apresentados nos testes I e II. Essa melhora de rendimento é 

estatisticamente significativa, conforme mostra o resultado do teste t de Student 

( ( )8 6 055 0 00t , ;  p ,= − = ).  

Nesse sentido, é possível afirmar com segurança que essa diferença de 

desempenho não é fruto do acaso, pois existiram fatores que contribuíram 

significativamente para essa melhora, e um deles é quase certo o fato de esses 

alunos estarem cursando a disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 

1, que trata exclusivamente do conceito de função. 

Finalizando o tratamento estatístico que realizamos com as informações 

recolhidas com os estudantes que fizeram parte do estudo, apresentamos os 

resultados desse olhar quantitativo para os dados fornecidos pelos estudantes do 

curso de Licenciatura em Biologia (GESB), cujos dados estatísticos estão 

dispostos no quadro a seguir: 

 
Quadro 5.8:  Desempenho geral do GESB nos testes I e II 
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Observando as informações dispostas no quadro 5.8, é possível perceber 

que os estudantes do GESB partiram no teste I com uma média de acertos de 

8,24, ou seja, dos 21 itens avaliados no teste, em média esses alunos acertaram 

8,24, média essa inferior a 50% do total de acertos possíveis. Já no teste II essa 

média vai para 12,65, que é superior a 50% do total. 

Comparando os desempenhos apresentados por esses alunos em ambos 

os testes, as informações obtidas por meio do teste estatístico aplicado 

( ( )16 9 713 0 00t , ;  p ,= − = ) permite inferir que a diferença de desempenho 

apresentada por esses alunos é significativa. Logo, é plausível dizer que esse 

crescimento não aconteceu por acaso, ou seja, existem fatores que influenciaram 

essa melhora que muito provavelmente pode ser explicada pelo fato de que no 

ínterim entre um teste e outro, que foi de aproximadamente 90 dias, esses 

estudantes tiveram contato na Universidade com o assunto abordado nesses 

testes. 

Diante do exposto nesse primeiro tópico de análise, no qual focamos no 

aspecto mais quantitativo dos dados recolhidos junto aos estudantes, pudemos 

perceber que o GEM1A, GEM3A, GESM, GESQ e GESB apresentaram evolução 

significativa que ficou comprovada pelo teste estatístico aplicado. No entanto, 

tanto o GEM1A quanto o GEM3A, mesmo com a melhora significativa apontada 

estatisticamente, ainda continuaram apresentando médias de acerto bem inferior 

a 50% do total do teste. Isso é um dado preocupante, se levarmos em conta que 

as atividades presentes nas duas listas eram referentes às funções afim e 

quadráticas, que são os tipos mais simples estudados no Ensino Médio, e, ainda, 

que os sujeitos que compuseram o GEM3A eram alunos que estavam prestes a 

concluir a Educação Básica, e teriam teoricamente que dominar vários aspectos 

relacionados a esses dois tipos de função. 

Esse olhar mais quantitativo sobre os dados também nos permitiu 

evidenciar que o GEM1B, GEM3B e o GESF não apresentaram evolução 

significativa apontada pelo teste estatístico. Ressaltamos que o GESF parte no 

teste I com um índice de acertos próximo a 50%, podendo apresentar mais de 

50% de avanço, o que não ocorreu.  
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O desempenho apresentado pelo GEM1B e pelo GEM3B é algo que 

merece destaque, pois, de acordo com o teste estatístico aplicado, a evolução 

apresentada por esses estudantes foi tão pequena a ponto de não ser 

significativa. Isso chega até ser preocupante se olharmos, por exemplo, para os 

alunos do GEM3B que estavam prestes a concluir a educação básica e 

teoricamente teriam que carregar consigo uma bagagem de conhecimentos 

matemáticos que vai além das funções afim e quadrática. 

Após uma análise quantitativa dos dados coletados com os estudantes, 

faremos a seguir um estudo dos procedimentos empregados por esses sujeitos 

na realização das atividades presentes nos testes I e II. 

 

 

5.1.2  Análise das estratégias empregadas pelos est udantes 

 

Além do tratamento quantitativo a que os dados recolhidos junto aos 

estudantes foram submetidos, também analisamos essas informações sob um 

olhar qualitativo. Para tanto, decidimos fazer uma averiguação das estratégias 

empregadas pelos estudantes na realização das atividades presentes nas listas 

(testes I e II). Afora as respostas dadas às doze primeiras atividades presentes 

nos testes, examinamos o que os alunos apresentaram na décima terceira. Por 

conseguinte, os procedimentos utilizados nas doze primeiras mais a resposta da 

décima terceira nos deram indícios para trazer à tona algumas concepções que 

esses indivíduos apresentavam sobre função. 

Partindo dessa perspectiva, a princípio fizemos um levantamento por grupo 

de sujeitos a respeito da quantidade de atividades realizadas corretamente, 

aquelas que estavam parcialmente corretas, as que foram deixadas em branco e 

aquelas que os alunos responderam de maneira incorreta ou não souberam 

responder. Ressaltamos que para esse levantamento consideramos apenas as 

doze primeiras atividades, e que foram consideradas parcialmente corretas 

aquelas que apresentavam mais de um item a ser respondido e o estudante não 

respondeu satisfatoriamente todos eles. 

O levantamento ao qual nos referimos encontra-se na tabela a seguir: 
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Tabela 5.1 17: Indicadores de desempenho dos grupos nos testes I e II 

 

 

A partir do que foi exposto na tabela 5.1, analisamos os protocolos que 

apresentaram respostas corretas, parcialmente corretas e aqueles com erros na 

realização. Para essa averiguação, procuramos evidenciar nessas respostas, com 

o que foi apontado na décima terceira atividade dos testes, quatro aspectos 

inspirados em Vinner (1992): a imagem do conceito versus definição do conceito, 

a compartimentalização do conhecimento, o raciocínio empregado e o ganho 

cognitivo a longo prazo. Na medida do possível, destacamos os tipos de 

concepção (operacional, pseudoestrutural e estrutural) de função seguindo a 

_____________ 
17 As taxas percentuais presentes na tabela referem-se ao total de respostas de cada grupo. Assim, temos: 

• GEM1A – 18 sujeitos x 12 atividades = 216 respostas; 
• GEM3A – 17 sujeitos x 12 atividades = 204 respostas; 
• GEM1B – 18 sujeitos x 12 atividades = 216 respostas; 
• GEM3B – 20 sujeitos x 12 atividades = 240 respostas; 
• GESM – 14 sujeitos x 12 atividades = 168 respostas; 
• GESF – 15 sujeitos x 12 atividades = 180 respostas; 
• GESQ – 9 sujeitos x 12 atividades = 108 respostas; 
• GESB – 17 sujeitos x 12 atividades = 204 respostas. 
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classificação proposta por Sfard (1992) que emergiram nas respostas dadas pelos 

estudantes. 

Nessa perspectiva, ao apreciarmos as atividades realizadas pelos 

estudantes, procuramos respaldo também na teoria dos Registros de 

Representação Semiótica, que nos ajudou a identificar os aspectos que 

mencionamos anteriormente ao analisar os protocolos referentes aos testes I e II. 

Vale frisar que, conforme dissemos no capítulo anterior, para efeito de 

análise, as doze primeiras atividades foram agrupadas em cinco blocos de acordo 

com os registros envolvidos e a transformação sugerida para a realização. Nesse 

sentido, as atividades pertencentes a cada bloco são: 

� bloco I: atividades 01, 02, 03 e 04; 

� bloco II: atividades 05 e 07; 

� bloco III: atividades 06 e 08; 

� bloco IV: atividades 10 e 12; 

� bloco V: atividades 09 e 11. 

 

Para a análise das estratégias empregadas pelos estudantes que 

participaram da pesquisa foi escolhida uma atividade de cada um dos blocos que 

julgamos representar a coordenação e o tratamento de registros manipulados 

pelos sujeitos. Assim, escolhemos como representante de cada bloco um ou dois 

protocolos de uma mesma atividade, cujas estratégias empregadas consideramos 

pertinentes para fomentar as discussões nos testes I e II. Salientamos que a 

atividade escolhida para representar um bloco no teste II não foi necessariamente 

a mesma que motivou as discussões no teste I. 

A análise dos procedimentos foi realizada no GEM em cada um dos seus 

respectivos grupos. No GES, por evidenciarmos semelhanças nas respostas 

dadas pelos estudantes do GESM e do GESF, os procedimentos empregados 

pelos alunos desses dois grupos foram analisados conjuntamente, e assim 

também ocorreu com o GESQ e GESB. Tal semelhança observada não ocorreu 

por acaso, pois o GESM e o GESF durante o semestre em que coletamos os 

dados compuseram uma única turma na disciplina de Fundamentos de 



ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 270 

Matemática Elementar 1 na instituição S, e o mesmo ocorreu com o GESQ e 

GESB. 

Iniciamos tal análise com o GEM1A, a princípio pelas atividades que 

compuseram o bloco I. No teste I os estudantes do GEM1A, nesse bloco, não 

acertaram todos os itens que compuseram as atividades; na maior parte delas os 

estudantes tiveram acertos parciais ou não souberam responder. A figura a seguir 

mostra a atividade 01 realizada por um estudante do GEM1A que teve acerto 

parcial. 
 

Figura 5.1:  Atividade 01 realizada no teste I pelo sujeito E1GEM1A no teste I 

 

 

Pelo exposto, é possível perceber que o sujeito E1GEM1A conseguiu 

realizar de maneira satisfatória a primeira parte da atividade que era completar a 

tabela, não generalizou algebricamente a relação entre a quantidade de 

quilômetros rodados e o valor cobrado na corrida, mesmo deixando explícito que 

reconhecia tal relação. 

Nesse sentido, podemos evidenciar na realização dessa atividade uma 

predominância de um raciocínio em que se sobressaem aspectos computacionais 

que, segundo Sfard (1992), estão presentes nas bases operacionais da 

concepção de uma noção matemática. Ainda segundo a autora, a predominância 

desse tipo de raciocínio é natural e favorece a aprendizagem de alunos que estão 

iniciando o estudo de um conteúdo matemático. Assim, se considerarmos que 

esse grupo ainda não havia estudado função no curso atual até o momento em 

que o teste I foi aplicado, é normal que eles conseguissem realizar a primeira 
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parte da atividade que exigiu um raciocínio mais computacional e não 

conseguissem fazer a conversão para o registro algébrico, que, usando as 

palavras de Sfard (1992), são indícios de uma concepção operacional. 

De acordo com a análise quantitativa realizada, os estudantes do GEM1A 

apresentaram evolução comparando o teste I com o II. No que tange ao bloco I de 

atividades é possível notar tal evolução, e no teste II os estudantes desse grupo 

tiveram um maior número de atividades realizadas corretamente. A figura a seguir 

traz um exemplo da atividade 01 realizada por dois estudantes do GEM1A no 

teste II. 
 

Figura 5.2:  Atividade 01 realizada pelos sujeitos E7GEM1A e E12GEM1A no teste II 

 

 

A figura 5.2 mostra a atividade 01 realizada pelos sujeitos E7GEM1A e 

E12GEM1A respectivamente. Ela ilustra a evolução do grupo nas atividades 
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relativas ao bloco I, conforme mencionamos anteriormente, pois é possível 

perceber que, além do preenchimento da tabela, os estudantes se preocuparam 

em executar a segunda parte da atividade, expressando algebricamente a relação 

entre a quantidade de quilômetros rodados e o valor cobrado, e explicando o que 

entendiam de tal relação. 

O sujeito E7GEM1A cometeu um pequeno erro no cálculo para encontrar o 

valor pago em uma corrida de 15 quilômetros, porém esse pequeno deslize não 

influenciou na continuação da tarefa. Destacamos a resposta dada por ele na 

segunda parte da atividade, na qual ele comenta a relação entre as variáveis e 

escreve a expressão algébrica por meio de símbolos totalmente relacionados com 

o contexto apresentado na situação, diferente do que tradicionalmente é visto, 

sendo as variáveis normalmente representadas por “x e y”. Nesse sentido, o que 

foi apresentado vai ao encontro dos dizeres de Sierpinska (1992), quando afirma 

que as funções são formas analíticas que constituem ferramentas para modelar 

situações da vida real e das ciências. Dessa forma, o emprego de diversos 

contextos nas situações de ensino são elementos que contribuem para a 

aprendizagem. 

Da resposta dada pelo E12GEM1A, destacamos o que foi colocado na 

segunda parte da atividade. De acordo com o que mostra a figura 5.2, esse 

estudante também reconhece a relação de dependência estabelecida entre o 

valor pago e a quantidade de quilômetros rodados, porém, diferente do 

E7GEM1A, esse aluno focou sua explanação na taxa de variação e no valor inicial 

( )0f , que são justamente as variáveis que figuram no registro de partida e são os 

elementos necessários para a realização da conversão do registro na língua 

natural para o registro algébrico. 

Considerando a figura 5.2, é possível evidenciar que, além de aspectos 

computacionais, os estudantes desse grupo também agregaram em suas 

respostas elementos ligados a uma concepção pseudoestrutural, fato que 

reputamos como um ganho cognitivo a longo prazo. Contudo, é importante frisar 

que somente as atividades do bloco I não são suficientes para verificar o tipo de 

concepção predominante nesses sujeitos, uma vez que na maior parte delas 

predominam os aspectos computacionais. 
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Em suma, no que tange às atividades referentes ao bloco I, os sujeitos que 

compuseram o GEM1A apresentaram avanços notáveis, porém, nas atividades 

mais complexas, por exemplo as atividades 03 e 04, essa melhora foi em menor 

escala. 

Nas atividades referentes ao bloco II, o desempenho dos estudantes do 

GEM1A no teste I foi baixo, sendo que grande parte dos alunos escreveu em seus 

protocolos que não sabiam fazer ou que não entenderam o enunciado das 

atividades 05 e 07. Como representante desse bloco, escolhemos a resposta 

dada a atividade 05 pelo sujeito E12GEM1A, que pode ser observada na figura a 

seguir. 

 

Figura 5.3:  Atividade 05 realizada pelo E12GEM1A no teste I 

 

 

 

A figura 5.3 permite observar que para esse estudante a realização da 

atividade estava vinculada ao valor cobrado pela corrida e a quantidade de 

quilômetros rodados, parecendo ser necessários para a execução da tarefa 
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procedimentos computacionais, que após uma comparação permitiria decidir qual 

dos taxistas traria mais vantagem. Vale ressaltar que os estudantes desse grupo, 

quando realizaram as atividades pela primeira vez, não haviam estudado função 

na escola, portanto um comportamento dessa maneira era esperado. 

No teste II, apesar de o número de estudantes que não conseguiram 

realizar as atividades do bloco II ser alto, algumas respostas mais consistentes 

apareceram, evidenciando a sensível evolução que esses sujeitos tiveram nesse 

bloco de atividades. A figura a seguir traz a ilustração da atividade 07 realizada 

pelo E17GEM1A. 

 

Figura 5.4:  Atividade 07 realizada pelo E17GEM1A no teste II 

 

 

Esse é um exemplo de que no teste II alguns estudantes passaram a dar 

respostas mais consistentes para as atividades do bloco II, por exemplo, no 

protocolo ilustrado na figura para comentar as estratégias utilizadas o estudante 

usa termos como “ponto x e y”, “lado que a reta segue”, “quadrante” e “ponto 

positivo”. Ao fazer uso de tais termos, fica evidente que esse sujeito explorou as 

variáveis visuais pertinentes que estão presentes na representação gráfica das 

funções, por exemplo, quando ele se refere a quadrante, certamente está 
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relacionando os quadrantes em que a reta passa com o coeficiente angular da 

mesma, que na representação algébrica será positivo, se a reta passar pelo 

primeiro e terceiro quadrantes, e negativo, se ela passar pelo segundo e quarto, 

nessa ordem. 

Nesse sentido, é plausível afirmar que alguns estudantes desse grupo, 

durante no intervalo de tempo que separou os testes I e II, agregaram em suas 

estratégias maneiras de raciocinar que possibilitaram a relação entre duas 

representações de uma função (algébrica e gráfica), evidenciando as variáveis 

visuais pertinentes presentes na representação gráfica e associando-as a 

unidades significativas da escrita algébrica. Esse fato que acabamos de 

evidenciar destaca o avanço desses estudantes nesse bloco de atividades, o que 

caracteriza um ganho cognitivo no espaço de tempo que separou a realização dos 

dois testes. 

Embora a estratégia utilizada pelo estudante indique uma forte evolução, 

observamos que a linguagem empregada algumas vezes carece de rigor 

matemático; exemplo disso é encontrado na utilização da expressão “os pontos x 

e y” que na verdade se trata das coordenadas de um único ponto. 

Nas atividades que compuseram o bloco III, a maior parte dos estudantes 

do GEM1A respondeu que não sabia resolver as questões ou as deixou em 

branco. Mesmo com aproveitamento baixo, as respostas dadas na atividade 08 

pelo E15GEM1A nos chamaram atenção. Tais respostas podem ser observadas 

na figura 5.5: 
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Figura 5.5: Atividade 08 realizada pelo E15GEM1A no teste I 

 

 

Apesar de não ter realizado corretamente a atividade, o que nos chama a 

atenção nessas respostas é que o estudante percebe o movimento das 

representações gráficas, porém, ele olha esse movimento do gráfico da função 

associada para a de referência, mas não relaciona esse movimento com as 

coordenadas do vértice, conforme mostra a resposta dada ao item b. O item c 

evidencia que esse estudante no teste I já explorava algumas variáveis visuais 

pertinentes presentes na representação gráfica da função que podem ser 

visualizadas no registro algébrico, pois, ao escrever que a expressão algébrica da 

função associada era ( ) 2 1f x x= − , ele mostra que percebeu o deslocamento 

vertical que a parábola fez subtraindo uma unidade do valor da função, porém ele 

não foi capaz de reconhecer o deslocamento horizontal e expressá-lo na 

representação algébrica. 

No teste II, os avanços referentes a esse bloco de atividades foram 

pequenos. Mesmo passados vários meses do teste I, os alunos ainda afirmavam 

que não sabiam realizar as atividades ou as deixavam em branco, porém a 

quantidade de atividades executadas de maneira errada aumentou em relação as 
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que foram deixadas em branco, o que evidencia uma disposição em tentar fazer a 

tarefa proposta. Dentre as atividades com respostas incorretas, selecionamos 

uma em que o tipo de erro se repetiu com diversos sujeitos. Essa atividade pode 

ser observada por meio da figura a segui:. 

 

Figura 5.6:  Atividade 06 realizada pelo E10GEM1A no teste II 

 

 

O gráfico presente na figura 5.6 não corresponde à função representada 

algebricamente por ( ) 2 1f x x= − . O que nos chamou a atenção foi o fato de vários 

estudantes apresentarem uma reta como resposta para a atividade. Acreditamos 

que esse aspecto pode estar relacionado à compartimentalização de 

conhecimento, pois os conteúdos matemáticos de maneira geral e a função, 

especificamente, são apresentados aos estudantes de maneira estanque, ou seja, 

primeiro eles estudam a função afim, depois a quadrática, a exponencial etc. 

Como a função afim é o primeiro tipo de função estudada no Ensino Médio, é 

natural que essa compartimentalização de conteúdos leve o estudante associar o 

gráfico de qualquer função à primeira representação desse tipo com que teve 

contato, pois isso, segundo Vinner (1992), acontece no momento da exposição do 

conceito, com os respectivos exemplos. Se não houver uma preocupação do 

professor em trazer exemplos que possam levar o estudante a construir um 
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ferramental que o auxilie a transcender essa fragmentação do conhecimento, tal 

fenômeno pode ser carregado pelo aluno durante toda a sua trajetória escolar. 

No que tange ao bloco IV de atividades, no teste I muitos estudantes 

responderam que não sabiam fazer ou as deixaram em branco. Das poucas 

respostas corretas e erradas que conseguimos coletar, selecionamos a que foi 

apresentada pelo E7GEM1A, que está ilustrada na figura 5.7 a seguir: 

 

Figura 5.7:  Atividade 10 realizada pelo E7GEM1A no teste I 

 

 

Na ilustração da figura 5.7, é possível perceber que para realizar a 

atividade 10 o estudante não levou em consideração a expressão algébrica 

presente no enunciado, ele simplesmente coletou as informações numéricas e 

realizou os cálculos aritméticos necessários para chegar às respostas corretas. 

Diante disso, é possível notar que a maneira como o estudante procedeu para 

realizar a tarefa envolveu tão somente aspectos computacionais que podem 

apontar para uma concepção operacional, porém não podemos afirmar a 

presença dessa concepção nesse estudante, uma vez que a atividade analisada 

não exigia mais do que alguns cálculos para sua realização. 

No teste II, os estudantes do GEM1A conseguiram responder de maneira 

mais satisfatória as atividades do bloco IV, porém essas respostas foram apenas 

para a atividade 10; como aconteceu no teste I, a atividade 12 não apresentou 
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respostas a contento. Como representante desse bloco de atividades, 

selecionamos a resposta dada à atividade 10 pelo E18GEM1A. A figura a seguir 

traz a ilustração dos registros utilizados por esse aluno. 

 

Figura 5.8:  Atividade 10 realizada pelo E18GEM1A no teste II 

 

 

Pela ilustração, é possível notar que o estudante no teste II leva em conta a 

expressão algébrica presente no enunciado. Considerando que isso aconteceu 

com a maioria dos alunos, podemos inferir que, após o primeiro teste, esses 

sujeitos começaram a desenvolver uma forma de raciocinar na qual aspectos 

relacionados à álgebra começaram a aparecer. Esse tipo de pensamento 

algebrizado é útil em tarefas mais complexas, como na atividade 12, que pertence 

a esse mesmo bloco. Contudo, se esse tipo de pensamento desenvolvido pelos 

foi suficiente apenas para realizar uma tarefa que eles já executavam a contento 

sem o uso de ferramentas algébricas, e não foi empregada para o 

desenvolvimento de atividades mais complexas, podemos dizer que nesse caso o 

ganho cognitivo ainda estava em uma fase incipiente. 

No tocante ao bloco V que envolveu as atividades 09 e 11, no teste I 

observamos que os estudantes do GEM1A conseguiram realizar apenas a 

atividade 09, pelo fato de apresentar pouca complexidade, exigindo apenas 

alguns cálculos aritméticos para a sua realização. Para ilustrar como a maior 
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parte dos estudantes desenvolveu tal atividade, selecionamos os registros feitos 

pelo E4GEM1A. 

 

Figura 5.9:  Atividade 09 realizada pelo E4GEM1A no teste I 

 

 

Podemos perceber que, conforme previmos quando elaboramos a 

atividade, os estudantes utilizaram apenas cálculos aritméticos para sua 

realização. O que chama a atenção do que foi registrado pelo E4GEM1A são os 

passos utilizados por ele para chegar à resposta correta. Inicialmente ele 

multiplica 26, que é o valor da hora trabalhada por 12, que é o número de horas 

inteiras trabalhadas pelo técnico; em seguida, ao produto que obteve, adiciona 

14,60, que é a taxa fixa cobrada pela visita, e a esse resultado soma 6,50, que 

corresponde aos 15 minutos trabalhados, além das 12 horas. Esse tipo de 

raciocínio que acabamos de destacar foi predominante nessa atividade no teste I. 

Observando o bloco V no teste II, percebemos que na atividade 11 os 

alunos continuam não tendo sucesso, porém na atividade 09 eles passaram 

cometer mais erros por conta da utilização de expressão algébrica. Na busca de 

encontrar uma explicação para tal fenômeno, notamos que no teste II a maior 

parte dos estudantes fez a conversão do registro da língua natural para o registro 

algébrico. Esse fato pode ser evidenciado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 281 

Figura 5.10:  Atividade 09 realizada pelo E18GEM1A no teste II 

 

 

Pela figura 5.10, é possível notar que o aluno tentou fazer uma conversão 

do registro da língua natural para o registro algébrico, porém a expressão 

apresentada não modela corretamente a situação, pois 14,60 é o valor fixo 

cobrado e 26, o valor por hora de trabalho, e a expressão 14 60 26y , x= +  é o 

modelo adequado para a situação. 

Ao analisarmos os protocolos dos estudantes, percebemos que a grande 

maioria tentou realizar uma conversão de registro; mesmo aqueles que 

executaram corretamente essa conversão acabaram se perdendo nos cálculos, 

pois, ao substituírem x por um valor numérico, muitos alunos atribuíram 12,15 

achando que esse número correspondia a 12 horas e 15 minutos (base 60), e o 

correto seria 12,25 (base 10). 

Ao observarmos a forma como esses estudantes encararam a atividade 09 

no teste I e no teste II, podemos inferir que o uso da ferramenta algébrica para 

resolver problemas desse tipo, que certamente foram introduzidas com o estudo 

das funções, não foi tão eficiente quanto poderia, pois os resultados mostram que, 

ao tentarem fazer a conversão da língua natural para o registro algébrico, 

apresentaram dificuldades e passaram a cometer erros que sem a utilização da 

expressão algébrica não cometeriam.  

Quanto à conversão do registro da língua natural para o algébrico, os 

resultados apresentados no teste II vão ao encontro dos dizeres de Duval (2011), 

quando este é enfático ao dizer que existe um distanciamento muito grande entre 

os registros na língua natural e aqueles utilizados na Matemática, e é justamente 



ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 282 

tal distanciamento o grande causador de dificuldades apresentadas pelos 

estudantes na resolução de problemas, cujo enunciado é dado na língua natural. 

Analisados os cinco blocos de atividades no GEM1A, partimos para a 

última etapa de análise com esse grupo, que é a apreciação do que esses 

sujeitos escreveram na décima terceira atividade. 

Olhando o que os alunos colocaram na atividade 13, poucos a deixaram 

em branco, alguns escreveram que não sabiam o que era função e muitos 

tentaram explicar o que entendiam. Dentre os diferentes tipos de respostas, 

selecionamos duas que foram as que mais se repetiram, que estão apresentadas 

a seguir. 

 

Figura 5.11:  Atividade 13 realizada pelos sujeitos E12GEM1A e E15GEM1A no teste I 

 

 

A figura 5.11 ilustra o que os sujeitos E12GEM1A e E15GEM1A 

respectivamente mostraram entender por função no teste I. O registro do 

E12GEM1A apresenta um entendimento que ocorreu em menor frequência no 

grupo. Ao associar função a uma representação ( ) 2f x x= , o estudante recorreu à 

imagem de uma função específica, que segundo Vinner (1992) é algo natural, 

pois falar de um conceito significa relacionar o seu nome a uma imagem, e é 

durante o processo de formação do conceito que a definição do objeto vai 

modelar a imagem de forma que ela se encaixe perfeitamente na definição. 

Entretanto, não podemos deixar de salientar que, de acordo com Duval (2011), ao 

associar função a uma de suas representações somente, que no caso é a 
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representação algébrica, temos um exemplo da confusão do objeto com sua 

representação. Considerando que esses alunos formalmente ainda não tinham 

estudado o conteúdo de função, é bastante aceitável que no momento do teste I 

eles fizessem a associação do conceito com a representação de uma função 

específica. 

O entendimento expresso pelo E15GEM1A, de certa forma, também 

associa função a uma imagem, que seria a de uma expressão, contudo 

ressaltamos que tanto esse estudante quanto os outros que apresentaram 

entendimentos parecidos, ao relacionar função a uma expressão numérica ou a 

contas, cálculos, que possivelmente resultam de cálculos do valor que a função 

assume quando se atribui valor a variável, mostraram uma concepção que 

segundo Sfard (1992) pode ser classificada como operacional, na qual os 

processos computacionais prevalecem. Já os estudantes que associaram função 

a uma expressão algébrica, como no caso do E12GEM1A, manifestaram uma 

concepção pseudoestrutural. 

No teste II, observamos que os estudantes continuaram associando função 

a cálculos, expressões algébricas e também a gráficos. Isso indica que, passados 

oito meses, esses estudantes ainda não haviam modelado uma imagem do 

conceito que condiz com a sua definição, utilizando registros de representação 

para tentar definir função. 

Ao encerrarmos a análise das estratégias no GEM1A, depois de 

examinarmos os diversos procedimentos utilizados para a realização das doze 

primeiras atividades e confrontar com o que foi explicitado na décima terceira, 

percebemos que a concepção de função desses indivíduos se dividia entre uma 

concepção operacional e pseudoestrutural. Isso é algo esperado, uma vez que 

esses estudantes estavam na 1.ª série do Ensino Médio e teriam mais dois anos 

pela frente para aprofundarem seus conhecimentos. 

Na sequência, fizemos a análise dos procedimentos utilizados pelos 

estudantes do GEM3A, que se iniciou pelas atividades que compuseram o bloco I. 

Examinando os protocolos desses alunos, foi possível notar que no teste I eles 

apresentaram um desempenho satisfatório nas atividades pertencentes a esse 
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bloco, com exceção da atividade 03, que teve apenas um acerto. Para efeito de 

discussão e comentários, destacamos aqui a atividade 04 realizada pelo sujeito 

E9GEM3A: 

 

Figura 5.12:  Atividade 04 realizada pelo E9GEM3A no teste I 

 

 

Ao observar a figura 5.12, nota-se que, apesar de em nenhum momento o 

estudante mencionar a palavra simetria, o que foi registrado dá indícios de que 

ele tem noção do significado desse termo no contexto proposto. A resposta dada 

pelo estudante mostra que, para chegar à tal conclusão, ele explorou algumas 

variáveis visuais que estão presentes na situação, como o crescimento, máximo e 

decrescimento da função, apesar de não utilizar tais termos. Pelo exposto, ficou 

explícito que, para o sucesso na atividade, foi fundamental o aluno, após o 

preenchimento da tabela (registro intermediário), fazer uma relação entre tal 

registro e a representação gráfica dada inicialmente, pois isso, além de evidenciar 

o crescimento inicial e o decrescimento apresentado pela função após o seu valor 

máximo, ele mesmo, sem deixar explícito, identifica o vértice da parábola que é o 

ponto crucial para essa ideia de simetria. 

Essa maneira de raciocinar do E9GEM3A era o que esperávamos para 

essa atividade, conforme previmos no momento em que a apresentamos e 

comentamos no capítulo anterior. 

No teste II, esses estudantes mantiveram o bom desempenho que 

apresentaram no bloco I, exceto na atividade 03. No tocante à atividade 04, que 

discutimos anteriormente, podemos perceber que, decorrido algum tempo, os 
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alunos agregaram em suas respostas termos que as deixaram mais consistentes. 

Esse fato está ilustrado na figura a seguir: 

 

Figura 5.13:  Atividade 04 realizada pelo E12GEM3A no teste II 

 

 

Ao analisar o protocolo representado na figura 5.13, cuja resposta é 

bastante parecida com a de outros estudantes que compuseram o grupo, é 

possível perceber que, além das variáveis visuais crescimento e decrescimento, 

que no protocolo o estudante menciona por meio dos termos “aumenta e diminui”, 

eles passaram a se referir explicitamente ao ponto de máximo, o que não 

aconteceu no teste I. Esse fato pode ser caracterizado como um ganho cognitivo 

desses sujeitos, pois, ao agregarem em suas explanações termos que não 

explicitavam anteriormente, indica que novos conhecimentos referentes a esse 

tipo de tarefa foram adquiridos no ínterim entre o teste I e II. 

Nas atividades do bloco II no teste I, para nossa surpresa os estudantes 

tiveram um baixo aproveitamento, e muitos disseram que não sabiam fazer ou as 

deixaram em branco. Mesmo a atividade 07, que, a nosso ver, apresenta poucas 

dificuldades para alunos da 3.ª série do Ensino Médio, apenas alguns realizaram-

na, mas sem explicitar as estratégias utilizadas. Diante desse panorama, o que 

nos chamou a atenção foi o que alguns alunos fizeram na atividade 05, que está 

ilustrada na figura a seguir: 
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Figura 5.14:  Atividade 05 realizada pelo E17GEM3A no teste I 

 

 

A figura 5.14 mostra que o estudante, em vez de construir os gráficos das 

funções que relacionam o valor pago e a quantidade de quilômetros rodados em 

cada situação, construiu um gráfico de barras que é utilizado em contextos que 

envolvem dados estatísticos. Esse fato ocorreu com mais quatro estudantes do 

grupo, o que nos leva a inferir que tais alunos associaram o conceito de gráfico a 

uma única imagem, que é a do gráfico de barras, que provavelmente foi o 

primeiro tipo com que tiveram contato, pois este é o que aparece com mais 

frequência na mídia e é o mais utilizado em outras disciplinas escolares. Para 

esse pequeno grupo de estudantes, de acordo com Vinner (1992), a imagem do 

conceito ainda não foi modelada pela definição do conceito. 

O desempenho desses estudantes nas atividades pertencentes a esse 

bloco no teste II apresentou uma sensível melhora apenas na atividade 07, pois a 

05 continuou com muitas em branco, porém os alunos deixaram de construir 

gráficos de barras. Para fomentar os comentários da análise referente a esse 

bloco, tomamos como exemplo a atividade 07, conforme ilustra a figura a seguir: 
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Figura 5.14:  Atividade 07 realizada pelo E4GEM3A no teste II 

 

 

É possível notar que, de acordo com os comentários do estudante, ele 

explorou diversas variáveis visuais pertinentes para associar o registro gráfico ao 

respectivo registro algébrico, por exemplo, passar pelo zero (origem do sistema 

de coordenadas) e ser crescente, o número que está multiplicando x é negativo, 

por isso o gráfico é decrescente e a função não tem x (a representação algébrica 

não apresenta coeficiente angular) indica que a função é constante. Esse tipo de 

raciocínio empregado pelo estudante e por outros do grupo resultou em uma 

conversão qualitativa que, segundo Duval (1996), acontece quando são 

identificadas as variáveis visuais pertinentes, ou seja, são interpretadas as 

implicações dos valores escalares pertencentes às representações algébricas nas 

representações gráficas, bem como os valores visuais das representações 

gráficas nas algébricas. Esse fato ocasionou o que de acordo com Vinner (1992), 

estamos chamando de ganho cognitivo a longo prazo. 

É de notar, entretanto, que, ao expressar “a função teria que passar por...”, 

o estudante está tomando a função por sua representação gráfica. 
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Nas duas atividades que compuseram o bloco III, no teste I os estudantes 

do GEM3A apresentaram um desempenho muito baixo, a maior parte deixou em 

branco ou disse que não sabia fazer. Contudo, das poucas tentativas de realizar 

as tarefas encontramos uma que chamou a atenção e que pode ser observada na 

figura a seguir: 

 
Figura 5.15:  Atividade 08 realizada pelo E11GEM3A no teste I 

 

 

A partir do que foi apresentado, é possível perceber que o estudante 

reconhece que existe uma relação entre as duas funções, identifica o movimento 

realizado pelos gráficos quando comenta que o vermelho está na parte positiva e 

o azul na parte negativa. Contudo, ele não foi capaz de identificar os valores 

visuais (coordenadas do vértice) presentes nas representações gráficas que 

dariam suporte para a realização da conversão de registro exigida. 

No teste II, os estudantes foram mais bem-sucedidos nas atividades 

pertencentes a esse bloco, principalmente na atividade 06 em que o índice de 

acertos foi elevado. Trazemos como ilustração a figura 5.16 que apresenta as 

atividades 06 e 08 realizadas pelo sujeito E11GEM3A. 
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Figura 5.16:  Atividades 06 e 08 realizadas pelo E11GEM3A no teste II 

 

 

A figura representa os protocolos das atividades 06 e 08 realizadas pelo 

sujeito E11GEM3A que, por sinal, é o mesmo estudante cuja resposta foi 

analisada nesse mesmo bloco no teste I. Quanto à tarefa exigida na atividade 06, 

notamos que esse estudante, assim como os demais, conseguiu esboçar o 

gráfico da função evidenciando alguns valores expressivos, como as raízes da 

função e o vértice da parábola, porém essa foi uma construção ponto a ponto, 
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ficando evidentes os procedimentos de pontuar e de extensão do traçado apenas, 

que muitas vezes pode levar o aluno a não compreender o comportamento de 

uma função (interpretação global) e estabelecer de maneira correta a relação 

entre o registro gráfico e o algébrico desta, ficando a análise limitada ao que 

Duval (1996) chama de leitura pontual do gráfico. 

Por seu turno, na atividade 08 percebemos que não só o sujeito que 

tomamos como exemplo nos dois instantes, mas também outros alunos que 

arriscaram a realizá-la, passaram a reconhecer as coordenadas do vértice de uma 

parábola e até mesmo relacionar o valor da ordenada desse ponto ao termo 

independente presente na representação algébrica do tipo ( ) 2f x ax c= + , porém 

isso não foi suficiente para que realizassem a conversão de registro, uma vez que 

outros valores visuais não foram identificados no gráfico para que houvesse uma 

conversão correta. 

Quanto às atividades do bloco IV, grande parte dos estudantes do GEM3A 

realizou de maneira satisfatória a atividade 10, porém a atividade 12 muitos 

deixaram em branco ou não souberam responder. Com o objetivo de enriquecer a 

análise desse bloco de atividades no teste I, apresentamos a seguir uma figura 

que traz a atividade 10 realizada por um dos estudantes desse grupo. 

 
Figura 5.17:  Atividade 10 realizada pelo E5GEM3A no teste I 
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É possível notar que o estudante realizou a primeira parte da atividade sem 

fazer uso do registro algébrico presente no enunciado, pois ele notou que simples 

cálculos aritméticos eram suficientes para executar a tarefa. O item b também 

poderia ser realizado da mesma maneira sem a utilização da expressão ou de 

qualquer ferramenta algébrica, porém o custo cognitivo seria maior se não fizesse 

uso de aparatos algébricos. Pelo que podemos notar, esse estudante lança mão 

de um artifício ligado à álgebra, contudo não usa expressão presente no 

enunciado da atividade.  

Esse tipo de raciocínio se repetiu com outros estudantes do grupo, o que 

vem confirmar a afirmação feita por Duval (2003) quando destaca que o indivíduo 

escolhe trabalhar com o registro que lhe proporcionará menor custo cognitivo na 

realização da tarefa. 

No teste II, esses estudantes mantiveram o índice de acertos na atividade 

10 e não mostraram evolução na 12. Muitos que tentaram realizá-la acabaram 

encontrando dificuldades de resolver a equação de 2.º grau que era essencial 

para o sucesso na tarefa, evidenciando, assim, que nesse bloco de atividades o 

grupo em questão não apresentou ganho cognitivo. 

Nas atividades do bloco V, o GEM3A apresentou um bom rendimento no 

que se refere à atividade 09, sendo que parte dos estudantes utilizou 

procedimentos puramente aritméticos e outra parte fez uso de ferramentas 

algébricas como aconteceu com o GEM1A. No que tange à atividade 11, não 

encontramos acertos, contudo um tipo de resposta nos chamou bastante atenção 

por ser dada por vários sujeitos do grupo, conforme apresentamos a seguir: 

 

Figura 5.18:  Atividade 11 realizada pelo E2GEM3A no teste I 
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Essa forma de raciocínio utilizada pelo E2GEM3A também pôde ser 

observada em vários estudantes do grupo, ao somar 800 com 10 e depois 

multiplicar 810 por 100, obtendo 81000 como resultado, que representa a 

rentabilidade, e não o número de passageiros que é solicitado. O procedimento 

empregado dá a entender que o aluno pensou que o valor pago por cada 

passageiro seria o mesmo, ou seja, 810 reais, no entanto ele não se atentou que 

o valor de 10 reais era cobrado por cada lugar vago, então esse seria um valor 

que dependia do número de poltronas vazias, sendo a situação modelada por 

uma expressão do tipo ( )800 10 100y x x x= + − . Diante disso, é plausível dizer que 

a não congruência existente na conversão do registro na língua natural para o 

registro algébrico fez com que os estudantes não conseguissem realizar a tarefa a 

contento, uma vez que, de acordo com Duval (2003), uma condição necessária 

para determinar a congruência ou não entre duas representações é segmentá-las 

em unidades significantes de tal forma que seja possível colocá-las em 

correspondência. Pelo que foi apresentado pelo estudante, existe certa 

correspondência semântica entre os elementos do registro de partida e os do 

registro de chegada, todavia esses elementos não foram todos explicitados na 

resolução. 

No teste II, as mesmas estratégias empregadas nessas atividades por 

ocasião do teste I voltaram a se repetir, o que indica que para esse bloco não 

houve um ganho cognitivo durante o período que separou os dois testes. 

Após analisar os cinco blocos de atividades no GEM3A, partimos em busca 

do que os estudantes desse grupo explicitaram na décima terceira atividade sobre 

o que entendiam a respeito de função, na tentativa de evidenciar possíveis 

concepções. Examinando os protocolos do teste I foi possível observar que, 

conforme já havíamos ressaltado com o GEM1A, a maioria dos estudantes 

associava função a gráficos, cálculos, fórmulas e expressões algébricas, porém 

uma das explanações nos chamou a atenção por ser a única a conceber função 

como uma relação. 

A explicação dada pelo estudante está presente na figura a seguir: 
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Figura 5.19:  Atividade 13 realizada pelo E17GEM3A no teste I 

 

 

Além de associar função a gráficos e tabelas, esse estudante também 

entende que função é uma relação de interdependência, mostrando um 

pensamento mais voltado para uma concepção estrutural. Nesse sentido, de 

acordo com Vinner (1992), podemos dizer que a imagem que esse indivíduo tem 

do conceito está sendo modelada pela definição do conceito. 

No teste II, percebemos que as concepções apresentadas no teste I quase 

permaneceram as mesmas, contudo, para nossa surpresa, um aluno apresentou 

um entendimento que se aproxima bastante da definição dada por Dirichlet, como 

a relação arbitrária entre elementos de dois conjuntos. A explicação dada pelo 

estudante está presente na figura a seguir: 

 

Figura 5.20:  Atividade 13 realizada pelo E10GEM3A no teste II 

 

 

Observando a figura, é possível perceber que esse estudante em particular 

concebe função como uma correspondência arbitrária entre os elementos de dois 

conjuntos. Ao depararmos com essa concepção que destoava dos demais 

estudantes do grupo, verificamos no questionário que se tratava do perfil do 

estudante e vimos que esse aluno lá respondeu que Matemática é a disciplina 

que ele menos gostava e na qual tinha mais dificuldade, e que para fins do Enem 
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estava frequentando as aulas de um cursinho. Acreditamos então que tal 

concepção seja influenciada pelos estudos realizados fora da escola. 

Ao analisar o que os alunos explicitaram na atividade 13 nos dois testes, 

percebemos que parte dos estudantes desse grupo ainda associava função a 

uma representação algébrica, ou seja, relacionava o nome a uma imagem. Isso, 

de acordo com Vinner (1992) é algo natural, quando se fala de um conceito, pois 

a mente busca imagens que possam representá-lo. Contudo, quando eles 

associam função a uma lei de formação específica ou um gráfico, podemos dizer 

que esses sujeitos ainda não foram capazes de modelar a imagem do conceito de 

acordo com a definição do conceito, e também, segundo Duval (2011), estão 

confundindo o objeto com a sua representação, apesar de esses alunos estarem 

concluindo a Educação Básica. 

Ainda no tocante ao entendimento de função, como exceção desses dois 

estudantes, evidenciamos que parte do grupo apresentou uma concepção 

operacional ao dizer que função servia para calcular alguma coisa, por exemplo, e 

a outra parte mostrou uma concepção pseudoestrutural ao relacionar função a 

uma representação algébrica. 

Tal como foram analisados os procedimentos utilizados pelos estudantes 

da instituição A, o mesmo também fizemos com o material coletado junto aos 

alunos da instituição B. Iniciamos o exame pelos protocolos do GEM1B. 

Quanto às atividades do bloco I no teste I, verificamos que os alunos 

tiveram sucesso nas de número um e dois; as outras duas apresentadas em um 

contexto gráfico-geométrico os estudantes deixaram em branco ou disseram que 

não sabiam responder. 

A figura a seguir ilustra as atividades 01 e 02 realizadas por dois alunos 

desse grupo:  
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Figura 5.21:  Atividades 02 e 01 realizadas pelos sujeitos E1GEM1B e E13GEM13B 
respectivamente no teste I 

 

 

Na atividade 02 a maioria dos estudantes realizou de forma satisfatória os 

tratamentos na expressão algébrica dada no enunciado, o que permitiu que 

preenchessem a tabela corretamente associando cada valor de C a um único 

valor de S, chegando à resposta esperada conforme prevíamos. Já na atividade 

01 grande parte dos alunos apresentou acertos parciais, ou seja, conseguiu 

apenas preencher a tabela de maneira satisfatória, porém uma pequena parcela 

desses estudantes executou a atividade completamente, e o que nos chamou a 

atenção foi o que colocou o E13GEM1B, pois percebemos que ele escreve 

corretamente a expressão algébrica que representa a situação, mas não 

reconhece a relação de dependência existente entre o valor cobrado e a 

quantidade de quilômetros rodados. Diante do exposto, podemos perceber que 

ele reconhece as variáveis que figuram na situação no registro de partida que, no 

caso, são o valor inicial ( )0f ( ) , a taxa de variação e o valor cobrado pela corrida, 

todavia não entende o significado desses elementos e como eles se relacionam. 
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No teste II, não conseguimos observar grandes avanços desse grupo no 

que tange às atividades referentes ao bloco I: eles continuaram acertando a 

atividade 02; alguns passaram a escrever com mais facilidade o registro algébrico 

que representa a situação da atividade 01; e a terceira e quarta continuaram a 

deixar em branco ou diziam que não sabiam fazer. Nesse sentido, podemos inferir 

que para esse bloco o ganho cognitivo foi ínfimo. 

No tocante ao bloco II, no teste I, parte dos estudantes deixou as atividades 

em branco e a outra parte disse que não sabia realizá-las. Já no teste II pudemos 

notar um leve avanço na atividade 07, pois eles passaram a fazer algumas 

associações e a evidenciar algumas variáveis visuais pertinentes que auxiliaram 

na sua realização. A figura a seguir traz um exemplo dessa atividade executada 

por um estudante desse grupo: 

 

Figura 5.22:  Atividade 07 realizada pelo E4GEM1B no teste II 

 

 

Podemos perceber que, nas funções III e IV em que o estudante dá mais 

detalhes da estratégia utilizada, ele reconhece os valores visuais presentes na 

representação gráfica no registro algébrico, por exemplo, no caso da função do 
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item III, apesar de ter feito a associação errada, ele destaca que a reta corta o 

eixo das ordenadas no ponto em que y é igual a 1, porém não consegue fazer a 

relação entre o coeficiente angular da equação e a inclinação da reta; e na função 

do item IV ele age de maneira correta, identificando o ponto em que a reta corta o 

eixo das ordenadas no gráfico e associa isso à representação algébrica. 

Pelo que pudemos observar nesse bloco de atividades, os alunos 

apresentaram pequena evolução na atividade 03, porém na 05 eles mantiveram o 

mesmo desempenho do teste I, o que mostra que no intervalo entre os dois testes 

o ganho cognitivo referente a essas atividades foi muito pouco. 

Como ocorreu com o bloco II, no terceiro bloco de atividades no teste I os 

estudantes não apresentaram rendimento satisfatório, e disseram que não sabiam 

realizar as duas atividades ou as deixaram em branco. No teste II, o baixo 

desempenho voltou a se repetir, contudo os estudantes tentaram realizar as 

tarefas apresentando erros na execução. Dentre essas atividades que 

apresentaram erros, destacamos a que foi realizada pelo E14GEM1B, que pode 

ser observada por meio da figura a seguir: 

 

Figura 5.23:  Atividade 06 realizada pelo E14GEM1B no teste II 

 

 

Pelo exposto na figura, fica evidente que, para a construção do gráfico de 

maneira incorreta, ele inverteu os eixos de coordenadas. Além disso, o estudante 



ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 298 

utilizou o que Duval (1988) chama de procedimento de pontuar e extensão do 

traçado, o que não levou o aluno a uma interpretação global, ou seja, ele não 

entende o comportamento da função, ficando a análise restrita a valores 

particulares. Salientamos também o fato de os pontos serem ligados por 

segmentos de reta, o que indica uma compartimentalização de conhecimento, 

uma vez que provavelmente o contato que esse sujeito teve com o gráfico de 

função foi o da função afim, em que para esse caso específico a estratégia 

utilizada pode ser bem-sucedida. Nesse bloco de atividades, não conseguimos 

observar o ganho cognitivo desses estudantes. 

No tocante ao bloco IV, no teste I alguns estudantes mostraram sucesso na 

atividade 10, utilizando procedimentos puramente algébricos, conforme já 

destacamos no GEM1A, e no teste II eles passaram a fazer uso de ferramentas 

algébricas para a sua realização. A atividade 12, a que no primeiro momento foi 

deixada em branco ou disseram que não sabiam fazer, no teste II os alunos 

tentaram realizá-la, porém não conseguiram resolver a equação de segundo grau 

que modelava a situação. 

Nesse sentido, podemos inferir que houve certo crescimento dos 

estudantes no que tange a essas atividades, em especial a atividade 10, portanto 

pode-se dizer que esses sujeitos, nesse caso específico, apresentaram ganho 

cognitivo. 

No tocante ao bloco V, em ambos os testes os estudantes tiveram 

desempenhos bastante parecidos, com alguns acertos na atividade 09 usando 

como estratégia algumas operações aritméticas, conforme relatamos quando 

analisamos os procedimentos dos estudantes da instituição A; e na atividade 11, 

muitos responderam que a rentabilidade máxima seria com 100 passageiros, e 

outros, que o valor seria de R$ 81000,00, que é o produto de 810 por 100.  

Assim, conforme aconteceu com esse grupo em quase todos os blocos de 

atividade, no V também esses estudantes não demonstraram ganho cognitivo 

com o passar do tempo, mas a não evolução do GEM1B já havia sido evidenciada 

no momento em que fizemos a análise do desempenho geral do grupo, quando 

aplicamos o teste estatístico. 
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No que se refere à décima terceira atividade no teste I, apenas dois 

estudantes disseram que função seria 2 1f ( x ) x= ⋅ ; o restante não respondeu ou 

disse que não sabia. Quanto a essas duas respostas que encontramos, podemos 

dizer que esse é um típico caso em que se confunde o objeto com a sua 

representação, pois, ao falar do conceito, eles associaram uma imagem que ainda 

não foi modelada pela definição do conceito, caracterizando assim, segundo Sfard 

(1992), uma concepção pseudoestrutural. Já no teste II muitos alunos afirmaram 

que “função é uma coisa que depende da outra”, mostrando que a imagem do 

conceito começou a ser modelada pela definição do conceito, dando indícios de 

uma concepção mais próxima da estrutural, porém cabe ressaltar que, segundo 

Sierpinska (1992), o conceito de função não pode ser reduzido ao de relação, 

uma vez que isso é apenas um dos significados desse conceito. 

Ao analisar os procedimentos utilizados pelos estudantes do GEM3B, nas 

atividades que compuseram o bloco I no primeiro teste, notamos que, da mesma 

forma que aconteceu com outros grupos, esses alunos de maneira geral 

alcançaram sucesso nas atividades 01 e 02, sendo que nas outras duas tiveram 

acertos parciais, e disseram que não sabiam fazer ou deixaram em branco. Já no 

teste II o sucesso nas duas primeiras atividades aumentou, principalmente na 

primeira tarefa, na qual grande parte dos sujeitos conseguiu generalizar por meio 

de uma expressão algébrica a situação apresentada e explicar como se dava 

essa relação. Contudo, o que nos chamou a atenção nesse bloco foram as 

respostas dadas na atividade 03, em que, embora muitas tivessem erradas, os 

alunos utilizaram estratégias que mostraram a evolução alcançada. A figura a 

seguir ilustra uma dessas respostas: 
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Figura 5.24:  Atividade 03 realizada pelo E14GEM3B no teste II 

 

 

Observando a figura, é possível perceber que o estudante reconhece a 

relação que existe entre o comprimento e a largura, expressando corretamente o 

comprimento em função da largura, porém o mesmo não acontece com a área do 

cercado, pois, mesmo ele deixando explícito que reconhece que a área é o 

produto entre o comprimento e a largura, ele não consegue determinar a 

expressão algébrica que generaliza a situação. Isso ocorreu com vários 

estudantes do grupo e possivelmente pode ser explicado, de acordo com 

Sierpinska (1992), pelo fato de eles reconhecerem que existe uma mudança na 

área do cercado conforme a medida da largura é alterada, contudo eles não 

reconhecem o elemento causador da mudança. Isso, segundo essa mesma 

autora, se constitui em um dos obstáculos para a compreensão do conceito de 

função. 

Quanto às atividades do bloco II, os estudantes do GEM3B foram bem-

sucedidos na atividade 07, localizando os valores visuais presentes nas 

representações gráficas, identificando-os nos registros algébricos, levando a 

associação dos respectivos registros gráficos aos algébricos. Já na atividade 05 

os alunos não obtiveram sucesso, a maioria deixou em branco ou disse que não 

sabia responder, porém o único acerto nessa atividade nos chamou atenção para 

a estratégia empregada.  
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A figura a seguir ilustra tal atividade que acabamos de mencionar: 

 

Figura 5.25:  Atividade 05 realizada pelo E14GEM3A no teste I 

 

 

O que nos chamou a atenção na atividade realizada por esse aluno foi o 

fato de o estudante fazer uso do procedimento de pontuar em seguida à extensão 

do traçado. Contudo, a utilização desses dois procedimentos não impediu a 

interpretação global da figura, o que garante que ele não fazia apenas a 

associação a “um ponto – um par de números” –, mas também, de acordo com 

Duval (1996), à associação “variável visual da representação gráfica – unidade 

significativa da escrita algébrica” –, o que garantiu todo o sucesso na execução da 

tarefa. 

No teste II, no que tange à atividade 03, não notamos grandes alterações 

nas respostas apresentadas relativamente ao teste anterior. Já na atividade 05 a 
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quantidade de atividades em branco diminuiu sensivelmente, porém os alunos 

construíram os gráficos um em cada plano cartesiano, e não conseguiam chegar 

a uma conclusão a respeito da pergunta feita. Assim, ao observamos as 

estratégias empregadas por esses sujeitos, inferimos que o ganho cognitivo 

desses indivíduos no intervalo entre um teste e outro não foi significativo.  

No tocante ao bloco III, no teste I não tivemos informações para a 

realização dessa análise no GEM3B, pois as atividades estavam em branco ou os 

estudantes disseram que não sabiam fazer. Já no teste II os estudantes se 

arriscaram a dar algumas respostas, e na atividade 08 não encontramos 

elementos que merecessem destaque para essa análise. Na atividade 06, muitos 

construíram retas, conforme aconteceu com o GEM1A, e outros fizeram 

parábolas. Dentre os achados da sexta tarefa, ressaltamos o que foi feito pelo 

E13GEM3B, que está ilustrado na figura a seguir: 

 

Figura 5.26: Atividade 06 realizada pelo E13GEM3B no teste II 

 

 

Pela figura, é possível notar que esse estudante não faz uso do 

procedimento de pontuar para realizar a conversão do registro algébrico para o 

gráfico, apesar de ele não explicitar no gráfico as raízes da função (ponto em que 

a curva corta o eixo das abscissas); ele explora as unidades significativas da 

escrita algébrica, que seriam o expoente (2) da variável x, que ele associou ao 
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formato da  curva (parábola), e a unidade que  foi adicionada ao  valor da função 

(-1) indica que a parábola corta o eixo das ordenadas no ponto ( )0 1P ,− . Nesse 

caso, de acordo com Duval (1988), podemos dizer que foi realizada uma 

conversão qualitativa, ou seja, o estudante conseguiu identificar as variáveis 

visuais pertinentes e interpretou as implicações dos valores escalares 

pertencentes à representação algébrica na representação gráfica. 

Quanto às atividades pertencentes ao bloco IV, no teste I evidenciamos 

alguns acertos na atividade 10, em que a estratégia utilizada foi o tratamento no 

registro algébrico, e na atividade 12 a maior parte dos estudantes a deixou em 

branco. Já no teste II os acertos na décima tarefa aumentaram e as estratégias 

utilizadas foram algumas já comentadas aqui, por exemplo, o tratamento no 

registro algébrico. Na atividade 12, os estudantes continuaram deixando em 

branco ou dizendo que não sabiam fazer. Sendo assim, não conseguimos 

evidenciar o ganho cognitivo desses sujeitos nesse bloco de atividades. 

No bloco V, pudemos observar no teste I que muitos alunos deixaram as 

atividades em branco ou disseram que não sabiam como realizar, e no teste II 

mostraram melhoras apenas na atividade 09, e na décima primeira eles 

apresentaram respostas as quais já comentamos em outros momentos quando 

analisamos os procedimentos utilizados por estudantes de outros grupos. Ainda 

quanto à atividade 09, dentre as respostas dadas, uma nos chamou a atenção 

pelo raciocínio envolvido na realização. A figura a seguir ilustra esse exemplo: 

 

Figura 5.27:  Atividade 09 realizada pelo E18GEM3B no teste II 

 

 

Das estratégias que observamos para essa atividade, a que está 

representada na figura foi a mais inusitada, pois, pelo que se pode observar, o 
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estudante construiu uma tabela que relaciona o número de horas de trabalho e o 

valor cobrado pelo serviço sem a taxa de visita. No entanto, ao determinar o valor 

correspondente a 12 horas e 15 minutos, ele indica que é R$ 6,50 é o valor 

cobrado por 15 minutos de serviço. Ao final da atividade, ele consulta a tabela e 

realiza a soma de 312 e 14,60, que são os valores que correspondem a 12 horas 

de serviço e a taxa de visita respectivamente, obtendo 326,60 como resultado, só 

então que ele soma a esse resultado 6,50, que é o valor cobrado por 15 minutos 

de serviço prestado. 

Diante disso, podemos conjecturar que o raciocínio utilizado pelo estudante 

privilegiou estratégias computacionais para a construção de uma tabela de 

relações numéricas, semelhante ao que acontecia na antiguidade, conforme 

destaca Sierpinska (1992). 

No que se refere à décima terceira atividade, no teste I a grande maioria 

dos estudantes associou a ideia de função a cálculos, contas, expressão 

numérica etc., ou seja, usaram termos que apontam para uma concepção 

operacional. Já no teste II, além dos termos empregados no teste I, os estudantes 

também passaram a relacionar função a uma expressão algébrica específica, o 

que indica que estavam confundindo o objeto com a sua representação, e que a 

imagem do conceito ainda não havia sido modelada pela sua definição.  

Dentre os diferentes entendimentos de função dos estudantes desse grupo, 

um se destaca dos demais pelos termos utilizados: 

 

Figura 5.28:  Atividade 13 realizada pelo E17GEM3B no teste II 

 

 

Percebe-se que o estudante entende função como uma relação de 

proporcionalidade direta entre as grandezas envolvidas, contudo esse fenômeno 
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só acontece em um caso particular, na função linear ( )( )f x kx= . Isso mostra a 

compartimentalização de conhecimento, na qual o conceito de função é 

trabalhado de maneira estanque e a proporcionalidade direta entre grandezas é 

abordada de maneira enfática nos cadernos do aluno e do professor (apostilas) 

da rede estadual de ensino de São Paulo. 

De maneira geral, podemos dizer que o entendimento de função 

apresentado por esses estudantes no teste I apontava para uma concepção 

operacional que, no teste II, passou a tomar a direção de uma concepção 

pseudoestrutural. Apesar de esse fato indicar um ganho cognitivo, se for levado 

em conta o desempenho deles nas demais atividades, percebemos que esse 

ganho não trouxe melhoras significativas. 

Realizada a análise dos procedimentos utilizados pelos alunos dos quatro 

grupos do Ensino Médio, passamos a examinar as técnicas empregadas para a 

realização das atividades pelos estudantes do Ensino Superior. Vale destacar 

que, para efeito dessa análise, em razão de os alunos dos cursos de Matemática 

e Física, bem como os de Química e Biologia, apresentarem procedimentos que 

se assemelharam, considerando um agrupamento dois a dois, por terem 

composto a mesma turma na disciplina de Fundamentos de Matemática 

Elementar 1, decidimos que os procedimentos dos estudantes das licenciaturas 

em Matemática e Física e Química e Biologia seriam analisados 

simultaneamente. 

Iniciamos tal análise pelos protocolos dos estudantes das licenciaturas em 

Matemática e Física. No que tange ao bloco I, no teste I os estudantes 

demonstraram um bom aproveitamento, e na atividade 03 encontramos respostas 

que julgamos dignas de destaque, pois poderiam fomentar nossos comentários. 

Como exemplo, trouxemos as respostas de dois alunos do GESM que podem ser 

vistas na figura a seguir: 

 

 

 

 

 



ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 306 

Figura 5.29:  Atividade 03 realizada pelo E4GESM e E1GESM no teste I 

 

 

O primeiro protocolo é um exemplo do que mais se repetiu nos dois grupos 

nessa atividade, e o outro ocorreu com menos frequência. Observando a figura, 

na primeira situação é possível notar na tabela que a expressão algébrica que 

representa a área do cercado estabelece uma correspondência semântica entre 

os elementos do registro de partida com os elementos do registro de chegada. 

Essa correspondência torna a conversão entre os registros congruente. Ainda 

quanto ao que foi apresentado na primeira situação presente na figura, 
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destacamos que, ao explicar como acontece a relação entre o comprimento, a 

largura e a área do cercado, o estudante reconhece que o comprimento depende 

da largura e a área está em função dessas duas dimensões, e, além disso, ele 

demonstra entender que a largura assume o papel de variável independente e o 

comprimento e a área o de variável dependente, pois ao alterar a largura, o 

comprimento e a área também alteram. 

Na segunda situação, na expressão que representa a área do cercado que 

consta na tabela, não é possível identificar uma correspondência semântica entre 

os elementos do registro de partida com os do registro de chegada, apesar de a 

conversão ser realizada corretamente. Acreditamos que para chegar à expressão 

2100 2x x− , o estudante possivelmente passou por um registro intermediário que 

seria a expressão ( )100 2x x− , porém isso ficou omisso.  

O que nos chamou a atenção no que foi feito pelo E1GESM foi o fato de, 

ao explicar como a relação entre a largura, o comprimento e a área do cercado, 

ter dito que o comprimento era constante e a largura estava em função de x. 

Diante disso, é possível notar que ele não percebe que o comprimento varia em 

função da largura e consequentemente a área também varia. Acreditamos que 

esse entendimento mostrado por tal aluno, assim como alguns outros, seja 

resultado da não congruência existente entre o enunciado da atividade e a 

expressão 2100 2x x− , não sendo possível estabelecer uma correspondência 

semântica entre os elementos presentes em ambos os registros (partida e 

chegada). Isso, segundo Sierpinska (1992), se constitui em um dos obstáculos 

para a compreensão da noção de função, reconhecer a transformação, mas não 

reconhecer o que e quem realiza tal transformação. 

No teste II, nas atividades do bloco I percebemos melhoras, principalmente 

na atividade 03, no que se refere à explicação de como se dá a relação entre a 

largura, o comprimento e a área do cercado, porém ainda encontramos 

estudantes que afirmavam que o comprimento do cercado era constante.  

A figura a seguir traz os protocolos de dois alunos do GESF, que ilustra o 

que acabamos de dizer: 
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Figura 5.30:  Atividade 03 realizada pelos E9GESF e E11GESF no teste II 

 

 

A figura ilustra os protocolos da atividade 03 do E9GESF e E11GESF 

respectivamente. Pelo apresentado, é possível notar que E9GESF, além de 

preencher a tabela de maneira satisfatória, em sua explicação de como ocorre a 

relação entre a largura, o comprimento e a área do cercado, começa a expor 

algum entendimento do comportamento da função que descreve essa relação, 

apesar de usar termos que não cabem na situação, por exemplo, “a soma das 

larguras”. Em seu comentário, é possível perceber que ele entende que a largura 
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vai aumentar, o comprimento irá diminuir e a área que corresponde ao cercado 

tende a crescer até um valor máximo, e que a partir daí as coisas se invertem, ou 

seja, a largura diminui, o comprimento aumenta e a área começa a decrescer. É 

possível que esse posicionamento do estudante tenha sido influenciado pelo 

preenchimento da tabela que, apesar de ela não deixar evidente o crescimento 

que apresente certa regularidade e um decrescimento da mesma forma, que 

evidenciam a simetria da parábola que representa graficamente a função em 

questão, ele reconhece as mudanças que ocorrem no cercado quando são 

alteradas as suas dimensões e os elementos responsáveis por essas mudanças. 

No tocante ao que foi registrado pelo E11GESF no protocolo da atividade 

03, percebemos que, apesar de escrever corretamente a expressão algébrica que 

descreve a situação, ele acredita que o comprimento do cercado é o mesmo para 

qualquer medida da largura, ou seja, esse comprimento é um valor constante. Um 

dos possíveis motivos que levou não só esse aluno, como outros também, a 

cometer esse equívoco é o comprimento inicial da tela, que era de 100 metros. 

Ainda quanto ao que o sujeito E11GESF retratou na atividade 03, não 

podemos deixar de destacar que ele reconhece o valor máximo da função, 

consegue determinar a largura necessária para que a área do cercado seja 

máxima, e a partir daí descreve o comportamento da função que representa a 

situação. 

Pelo exposto nos dois protocolos analisados, percebemos que ambos os 

estudantes escrevem corretamente a expressão algébrica que descreve a 

situação apresentada na atividade e fazem comentários relevantes a respeito do 

comportamento da função. Entretanto, ressaltamos que as respectivas 

expressões algébricas escritas por eles provavelmente não sejam fruto do 

preenchimento da tabela, mas, sim, do registro figural no qual o enunciado da 

atividade se apoia, pois, se essas expressões fossem fruto da conversão do 

registro tabular para o algébrico, seria natural eles escreverem uma expressão do 

tipo ( ) ( )2
2 25 1250f x x= − − + , o que mostraria que eles conseguiram identificar na 

tabela alguns valores escalares que figuram no registro algébrico. Portanto, as 

expressões escritas pelos estudantes provavelmente sejam resultado do produto 
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das dimensões do retângulo representado pela figura dada no enunciado. Mesmo 

assim, identificamos grandes avanços referentes ao bloco I no GESM e no GESF, 

o que caracteriza o ganho cognitivo desses sujeitos. 

Do bloco II, no teste I, a atividade 05 foi a que nos chamou mais atenção, 

pois na 07 os estudantes dos dois grupos tiveram um bom aproveitamento e 

fizeram uso de estratégias que já comentamos aqui, quando descrevemos os 

procedimentos empregados nessa atividade por sujeitos de outros grupos. 

Quanto à atividade 05, notamos que tanto no GESM quanto no GESF muitos 

alunos construíram os gráficos no mesmo plano cartesiano, porém não 

determinaram a intersecção das retas, mas mesmo assim vários deles 

responderam o questionamento feito na atividade. A figura a seguir traz um 

protocolo que ilustra tal situação: 

 

Figura 5.31:  Atividade 05 realizada pelo E9GESF no teste I 
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Pelo exposto, nota-se que o sujeito realiza a conversão do registro 

algébrico para o gráfico (registro intermediário) conforme solicitado, construindo 

os gráficos no mesmo plano cartesiano, contudo não explicita o ponto de 

intersecção das retas, que é a variável visual pertinente contida na representação 

gráfica que dá parâmetros para responder o questionamento presente na 

atividade. Realizando a tarefa dessa forma, muitos estudantes responderam de 

maneira errada a questão, como ocorreu no protocolo usado como exemplo 

porém, alguns deles conseguiram chegar à resposta correta, que era a partir de 6 

quilômetros. 

Os alunos que responderam que a partir do sétimo quilômetro seria mais 

vantajoso viajar com o taxista A possivelmente tenham utilizado os procedimentos 

de pontuar e a extensão do traçado, sem a interpretação global dos gráficos, o 

que não permite um entendimento a respeito de seu comportamento. A utilização 

desses dois procedimentos garantiu aos estudantes uma interpretação pontual da 

função, o que os fez não atentarem para o domínio das funções, que é 0≥ℝ , o 

que acarreta que entre dois valores inteiros do domínio há infinitos outros valores, 

ou seja, para qualquer valor maior que 6 no domínio, não sendo necessariamente 

7, a quantidade de quilômetros que está associada ao valor cobrado pelo taxista 

A será menor que o valor praticado pelo taxista B, quando percorrida a mesma 

distância. 

No teste II, no que se refere à atividade 07, os alunos, como no teste I, 

continuaram a utilizar um tipo de raciocínio explorando as variáveis visuais 

pertinentes contidas nas representações gráficas e associando-as a valores 

escalares presentes nas representações algébricas de cada uma das funções, 

conforme já comentamos quando descrevemos os procedimentos empregados 

por outros grupos. Já na atividade 05 muitos estudantes passaram a construir os 

gráficos em planos separados e conseguiram responder corretamente a pergunta 

feita na atividade. A figura a seguir mostra um exemplo desse tipo de 

procedimento: 
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Figura 5.32:  Atividade 05 realizada pelo E9GESM no teste II 

 

 

A estratégia empregada pelo E9GESM na atividade 05 também foi utilizada 

por vários alunos do GESM e do GESF. Pelo que mostra a figura, nota-se que, ao 

construir o gráfico em planos separados, a conversão realizada não auxilia em 

nada para responder o questionamento feito na atividade, pois, além de não 

evidenciar o ponto de intersecção entre as retas, não é possível comparar o 

comportamento das duas funções. Assim, fica claro que para responder a 

pergunta feita os alunos que utilizaram esse tipo de estratégia se pautaram no 

que Duval (1988) chama de associação “um ponto – um par de números”, e, 

posteriormente, comparando os valores obtidos em um e no outro gráfico, e a 

partir dessa comparação chegar ao resultado desejado. Isso ficou evidente pelos 

cálculos realizados pelo estudante cujo protocolo está representado na figura 

5.32. 
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Nesse sentido, notamos avanços desses estudantes no bloco II de 

atividades, porém alguns alunos de ambos os grupos (GESM e GESF) na 

atividade 05, no teste II, passaram a fazer uso de estratégias que não permitem 

uma interpretação global da representação gráfica, não garantindo o estudo do 

comportamento das funções envolvidas. 

Quanto ao bloco III, na atividade 06 os estudantes dos dois grupos foram 

bem-sucedidos, utilizaram estratégias que se assemelham muito àquelas que já 

descrevemos aqui quando apresentamos os procedimentos usados por 

estudantes de outros grupos. Já na atividade 08, a maneira que os estudantes 

raciocinaram para realizá-la nos chamou a atenção, por identificarem as variáveis 

visuais presentes na representação gráfica, e não destacarem isso no registro 

algébrico. A figura 5.33 ilustra um comparativo que fizemos de duas estratégias 

diferentes: 

 

Figura 5.33:  Atividade 08 realizada pelos E6GESM e E4GESF no teste I 
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Continuação da Figura 5.33  

 

 

A figura mostra os protocolos do E6GESM e E4GESF respectivamente. 

Nota-se que E6GESM relacionou o deslocamento do vértice na obtenção do 

gráfico da função associada, determinou de maneira correta as coordenadas dos 

vértices (variáveis visuais pertinentes) das duas parábolas que representam as 

funções de referência e associada respectivamente. Todavia, ao escrever a 

expressão da função associada, ele parece não explorar essas variáveis 

identificadas no item b, mas utiliza as raízes da função que também se constituem 

em variáveis visuais pertinentes, conforme deixou registrado no protocolo ao 

escrever a forma fatorada do polinômio, o que possibilitou a conversão do registro 

gráfico para o algébrico de maneira correta. Esse fato ocorreu com a maioria dos 

alunos dos dois grupos (GESM e GESF). 

O sujeito E4GESF, cujo protocolo também está na figura 5.33, realizou a 

atividade de uma maneira não comum nos grupos: apenas esse estudante 

escreveu a representação algébrica da função dando a sua canônica. 

Observando a figura, é possível notar que esse estudante confunde o objeto com 
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sua representação, porém ele reconhece essa dinâmica de movimento presente 

no contexto da atividade, identifica de maneira correta as coordenadas do vértice 

(variáveis visuais pertinentes) das parábolas que representam graficamente as 

funções e usa essas variáveis para expressar a representação algébrica da 

função associada. Nesse sentido, podemos dizer que ficou evidente que esse 

sujeito conseguiu fazer uma associação do tipo “variável visual da representação 

– unidade significativa da escrita algébrica”, o que acarreta uma conversão 

qualitativa entre os dois registros. O mesmo não podemos afirmar que tenha 

ocorrido com os estudantes que não escreveram a representação algébrica da 

função em sua forma canônica, pois o que foi registrado nos protocolos não nos 

dá informações suficientes para que essa conversão qualitativa tenha ocorrido, 

exceto aqueles como E6GESM, que, antes de escrever a representação algébrica 

no item c, registrou a forma fatorada do polinômio 2 2x x+  que é ( )2x x+ , que 

evidencia as raízes da função em questão. 

No teste II, os estudantes dos dois grupos continuaram a fazer uso das 

estratégias que utilizaram no teste I para as atividades do bloco II, o que mostra 

que o ganho cognitivo nesse bloco foi pequeno. No entanto, a estratégia utilizada 

por E7GESF nos chamou a atenção pela maneira como procedeu para dar a 

resposta a um dos itens da atividade 08. A figura a seguir traz o protocolo desse 

estudante: 
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Figura 5.34:  Atividade 08 realizada pelo E7GESF no teste II 

 

 

Diante do exposto, nota-se que, ao dizer que “o vértice da função 

associada não se encontra na origem”, o estudante confunde o objeto matemático 

com a sua representação, fato que ocorreu com a maioria dos alunos dos dois 

grupos. Contudo, esse estudante reconhece o deslocamento do vértice da 

parábola da função de referência para obter a parábola que representa a função 

associada. A identificação das coordenadas do vértice da parábola da função 

associada foi fundamental para a realização do item c, que é a parte da atividade 

que mais no chamou a atenção, pois, ao perceber o deslocamento do vértice da 

parábola, o estudante, diante da representação algébrica da função de referência, 

adiciona uma unidade no valor da função e uma unidade na variável 

independente, e realizando tratamentos na expressão algébrica chega à 

expressão que representa algebricamente a função associada. 
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Observando o raciocínio utilizado por esse estudante, notamos que mesmo 

sem escrever a forma canônica do registro algébrico da função ele mostra que 

reconhece as variáveis visuais pertinentes presentes na representação gráfica e 

que elas se constituem em unidades significativas na representação algébrica. 

Nesse caso isolado, apesar de não escrever a forma canônica no item c, 

podemos afirmar que a conversão realizada por esse estudante foi qualitativa. 

Nas atividades concernentes ao bloco IV, tanto no teste I quanto no II, ao 

examinarmos os protocolos dos estudantes dos dois grupos, não encontramos 

estratégias que merecessem destaque, pois em ambos os testes os alunos 

mostraram boa desenvoltura na atividade 10, fazendo uso de procedimentos 

puramente aritméticos, nos quais prevaleceram aspectos computacionais, 

semelhantes àqueles que já comentamos quando analisamos esse mesmo bloco 

de atividades em outros grupos; e, na atividade 12, muitos conseguiram realizar 

com êxito os tratamentos na expressão algébrica dada no enunciado, resolvendo 

a equação de 2.º grau sem usar qualquer estratégia diferenciada. 

No que tange ao bloco V, ao examinarmos os protocolos dos alunos dos 

dois grupos no teste I, notamos que na atividade 09 os estudantes fizeram uso de 

procedimentos aritméticos ou algébricos que já discutimos no presente capítulo, 

contudo a atividade 11 que foi a que rendeu o maior número de erros e atividades 

em branco nos dois grupos. A forma como um estudante da licenciatura em 

Matemática a realizou nos chamou a atenção pelo raciocínio envolvido: 

 

Figura 5.35: Atividade 11 realizada pelo E6GESM no teste I 
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Pelo exposto na figura, notamos que o estudante usou procedimentos 

completamente computacionais, apontando para uma concepção operacional. 

Inicialmente, ele calcula a rentabilidade para todos os lugares ocupados, contudo 

isso contradiz com o enunciado, uma vez que um lugar só pode ser considerado 

ocupado se alguém pagar por ele conforme estabelecido pela companhia; em 

seguida, ele calcula a rentabilidade para 99 lugares ocupados, fazendo o produto 

entre 810 e 99, o que também está errado, pois os 99 passageiros não pagariam 

o mesmo valor; e finalmente ele determina a rentabilidade para 91, 90 e 89 

passageiros, mostrando de maneira correta que as rentabilidades para 89 e 91 

passageiros são iguais e menores que o ganho com 90 passageiros, disso ele 

conclui corretamente sem explicitar como chegou ao resultado que com 90 

pessoas a rentabilidade da empresa aérea seria máxima. 

A estratégia apresentada pelo E6GESM não foi comum entre os 

estudantes de ambos os grupos, muitos disseram que a rentabilidade seria 

máxima com 100 passageiros e alguns encontraram um modelo quadrático que 

descrevia a situação e calcularam valor máximo da função representada pelo 

modelo e consequentemente o número de passageiros relacionado àquele valor. 

Observando o protocolo do estudante que usamos como exemplo, percebemos 

que no raciocínio envolvido há uma predominância de aspectos puramente 

computacionais que apontam para uma possível concepção operacional, porém 

apenas essa atividade não é suficiente para afirmarmos que esse estudante 

apresenta esse tipo de concepção. 

No teste II, o ganho cognitivo desses estudantes foi acentuado, a evolução 

mais significativa nas atividades do bloco V foi identificada no GESM, pois na 

atividade 09 os estudantes apresentaram rendimento bastante satisfatório no 

teste I, e na atividade 11 a maioria ainda continuou respondendo que a 

rentabilidade seria máxima com 100 passageiros ou a deixaram em branco. Dos 

estudantes que realizaram corretamente a atividade 11, percebemos que alguns 

fizeram uso de procedimentos puramente aritméticos, conforme mostra a figura a 

seguir: 
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Figura 5.36:  Atividade 11 realizada pelo E4GESM no teste II 

 

 

Nota-se que os procedimentos utilizados pelo estudante são semelhantes 

àqueles empregados pelo aluno cujo protocolo usamos como exemplo para 

discutir as atividades do bloco V no teste I. Esse fato, raro no teste inicial, 

aconteceu com mais frequência nos dois grupos no teste II. 

A predominância de aspectos computacionais no enfrentamento da 

situação imposta pela atividade, segundo Sfard (1992) é natural para os 

indivíduos que estão entrando em contato com um determinado assunto, contudo 

o que chama a atenção é a incidência desse fenômeno, que foi maior quando 

esses estudante estavam concluindo a disciplina de Fundamentos de Matemática 

Elementar 1, na qual o conceito de função foi trabalhado.  

Quanto à atividade 13, examinando os protocolos dos estudantes do 

GESM e do GESF, notamos que, diferentes dos estudantes do Ensino Médio, 

esses em sua maioria não associavam função a uma expressão algébrica ou a 

um gráfico. Dentre os diferentes entendimentos que os alunos expressaram nessa 

atividade, os que mais se repetiram foram a relação de dependência e a relação 

entre elementos de um conjunto. Exemplos disso estão presentes na figura a 

seguir: 
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Figura 5.37:  Atividade 13 realizada pelo E8GESM e E11GESF no teste I 

 

 

O entendimento expressado pelo primeiro estudante foi o que mais se 

repetiu em ambos os grupos. Observando o protocolo é possível notar que o 

aluno entende que função é uma relação de dependência entre quantidades. 

Apesar de restringir essa relação a apenas quantidades, ele ressalta que essa 

relação pode ser ou não expressa por uma fórmula matemática, que indica que tal 

relação pode ter uma regularidade ou não. Assim, deixa explícito que reconhece 

função como uma relação, mesmo não sendo possível observar uma 

regularidade, o que caracteriza, de acordo com Vinner (1992), a não existência da 

compartimentalização do conhecimento e, segundo Sfard (1992), esse 

entendimento aponta para uma concepção estrutural. 

Já o que expôs o segundo estudante aconteceu com menos intensidade 

nos dois grupos. Apesar de conceber função como uma relação, ele explicita essa 

relação entre elementos de dois conjuntos, o que também aponta para uma 

concepção estrutural como a que foi evidenciada no entendimento expresso no 

primeiro protocolo. Vale ressaltar que ambos os entendimentos comentados 

indicam semelhanças com a definição apresentada por Dirichlet no sentido de não 

levar em consideração a presença de uma expressão analítica. 

Ressaltamos que a última parte explicitada no protocolo do segundo 

estudante somente é verdadeira no caso de a função ser sobrejetora. 

No teste II, o número de estudantes que deixaram a atividade 13 em 

branco aumentou, e, ainda, além dos entendimentos manifestados anteriormente, 
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os alunos dos dois grupos passaram a expressar função como uma relação de 

dependência entre variáveis conforme mostra a figura a seguir: 

 

Figura 5.38:  Atividade 13 realizada pelo E6GESM no teste II 

 

 

Podemos notar que os estudantes continuaram entendendo função como 

uma relação de dependência, porém no teste II alguns passaram a estabelecer tal 

relação entre duas variáveis, o que não muda muito do que expressavam no teste 

I, porém, de maneira implícita, essa forma de concepção envolve a ideia de 

expressão analítica e regularidades. Assim, ao examinar os entendimentos de 

função revelados pelos estudantes do GESM e do GESF, fica evidente que esses 

sujeitos em sua maioria tinham uma imagem do conceito que estava sendo 

modelada pela definição do conceito. 

Da mesma forma que as informações dos dados coletados com os 

estudantes das licenciaturas em Matemática e Física foram analisadas nesta 

seção, tratamos os resultados obtidos junto aos alunos das licenciaturas em 

Química e Biologia. Assim, como aconteceu com o GESM e o GESF, as 

informações recolhidas no GESQ e no GESB foram examinadas simultaneamente 

pelo fato de os estudantes de ambos os grupos apresentarem estratégias 

bastante semelhantes, bem como por terem formado a mesma turma que cursou 

a disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1, no momento em que 

coletamos os dados. 

Iniciamos a apreciação dos protocolos pelas atividades que representam o 

bloco I. No teste I, notamos que os estudantes mostraram um bom desempenho 

nas atividades 01 e 02. Na atividade 03, que tratava do comprimento, a largura e 

a área do cercado, o desempenho não foi tão bom, porém na atividade 04 alguns 
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alunos descreveram a questão do fenômeno de simetria da parábola da seguinte 

maneira: 

 

Figura 5.39:  Atividade 04 realizada pelo E8GESB no teste I 

 

 

O que nos chamou a atenção nessa atividade foi o fato de vários alunos, 

ao comentarem a respeito da simetria da parábola, não se prenderem aos 

aspectos matemáticos, mais sim ao contexto envolvido na situação; eles se 

preocuparam em explicar a questão da simetria da parábola por meio dos 

fenômenos envolvidos na trajetória da bala do canhão. Apesar de não se 

preocuparem com os aspectos matemáticos, acreditamos que a forma como 

esses alunos encaram tal situação é válida, pois, como enfatiza Sierpinka (1992), 

a consideração do contexto é fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem e, nesse caso, os estudantes tiveram preocupação em relacionar a 

Matemática com outras esferas do conhecimento, o que está de acordo com o 

percurso histórico do conceito de função, que, no início, estava intimamente 

ligado à explicação de fenômenos, como da Física. 

No que tange à atividade 03, na qual o rendimento apresentado pelos dois 

grupos não foi satisfatório no teste I, no segundo teste esses estudantes 

apresentaram melhoras significativas, reconhecendo as transformações que 

ocorriam com a área do cercado quando alterados sua dimensão e os elementos 

responsáveis por essas transformações. Apesar desse avanço demonstrado 
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pelos grupos na atividade 03, destacamos o que verificamos na tarefa 04 no teste 

II, em que a influência do contexto não foi fortemente considerada, como é 

possível observar na figura a seguir: 

 

Figura 5.40:  Atividade 04 realizada pelo E10GESB e E4GESQ no teste II 

 

 

Pelo que apresenta a figura, inicialmente o que nos chamou a atenção foi o 

fato de os alunos se desprenderem do fenômeno que contextualizava a situação 

(trajetória da bala de canhão), diferentemente do que ocorreu no teste I, em que 

grande parte dos alunos dos dois grupos se preocupou em explicar a trajetória da 

bala. Já no teste II, não só nos protocolos que trouxemos como exemplo, mas 
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também em outros, pudemos perceber que em suas explicações os estudantes, 

além de se desprenderem do contexto da atividade, também agregaram aspectos 

matemáticos para explicar a simetria da parábola.  

E10GESB, de maneira equivocada, “simplificou” a expressão dada no 

enunciado para o preenchimento da tabela, não observando que esse 

procedimento só é válido quando se tratar de equação, o que acontece, por 

exemplo, quando se deseja encontrar as raízes da função. Contudo, isso não foi 

um empecilho para que ele tivesse êxito na segunda parte da tarefa. Em sua 

explicação, o estudante fez uso de termos que mostram que ele explorou as 

variáveis visuais pertinentes presentes da representação gráfica e as unidades 

significativas da escrita algébrica da função, por exemplo, ao dizer que “é função 

de 2.º grau”, possivelmente ele se apegou ao expoente (2) da variável x presente 

na expressão algébrica; ao mencionar que “as raízes são simétricas”, 

possivelmente ele observou os pontos em que a representação gráfica corta o 

eixo das abscissas e comparou a distância desses pontos até o ponto em que o 

eixo de simetria (traçado por ele) corta o eixo das abscissas, e, por fim, faz 

menção ao ponto de máximo inadequadamente, identificando o vértice da 

parábola como tal ponto. 

E4GESQ, para explicar a simetria da parábola, possivelmente observou os 

valores dispostos na tabela após o seu preenchimento e associou a 

representação gráfica da função, e isso foi evidenciado quando o estudante 

comentou que a “parábola apresenta dois valores de x correspondendo a um 

único valor de y”. Isso demonstra que ele também explora as variáveis visuais 

pertinentes presentes. 

De modo geral, no que se refere ao bloco I e em específico a atividade 04, 

notamos que no teste II em suas respostas os estudantes se desprenderam do 

contexto que envolvia a tarefa, o que mostra uma maior capacidade de fazer 

inferências e generalizações, e, ainda, a mobilização e a coordenação dos 

registros algébrico, gráfico e tabular da função possibilitaram a exploração das 

variáveis visuais pertinentes, o que possivelmente permitiu que esses estudantes 

tivessem melhor desenvoltura em suas respostas. Todos esses fatos mostraram 

que os alunos dos dois grupos, de maneira geral, apresentavam no teste II a 

imagem do conceito de simetria sendo modelada pela sua definição, o que não foi 

possível observar no teste I. 
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Quanto às atividades do bloco II, destacamos a estratégia utilizada na 

atividade 05 pela grande maioria dos estudantes dos dois grupos no teste I, cujo 

exemplo pode ser observado a seguir. 
 

Figura 5.41:  Atividade 05 realizada pelo E9GESB no teste I 

 

 

Nota-se que para a realização dessa atividade o estudante inicialmente fez 

uso do procedimento de pontuar, associando um número ao par que representa 

um ponto no plano, e após a determinação dos pontos, ele utiliza o procedimento 

de extensão do traçado, o que segundo Duval (1988) determina uma conversão 

quantitativa do registro algébrico para o registro gráfico, o que não garante uma 

interpretação global dos dados, não dando ao estudante respaldo para entender o 

comportamento das funções. Esse fato, evidenciado com o protocolo do E9GESB, 

aconteceu com muitos alunos dos dois grupos, o que acarretou uma resposta 

errada na questão que compôs a segunda parte da tarefa, sendo que a 

construção dos gráficos em planos cartesianos distintos não possibilita determinar 
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a intersecção das retas que é a variável visual pertinente do registro gráfico que 

traria elementos para chegar à resposta correta. Possivelmente, os estudantes 

que realizaram essa atividade, fazendo uso dessa estratégia, chegaram à 

conclusão inadequada, que seria mais vantajoso viajar com o taxista A, a partir de 

7 quilômetros, depois de comparar os valores obtidos e substituírem alguns 

valores nas representações algébricas e não observando as representações 

gráficas. 

No teste II, no que se refere à atividade 07, o bom desempenho 

apresentado no teste I permaneceu e na atividade 05 pudemos notar sensíveis 

melhoras, por exemplo, a construção dos gráficos começou a ser feita no mesmo 

plano cartesiano, coisa que ocorria esporadicamente no teste I. Para ilustrar as 

estratégias utilizadas pelos estudantes dos dois grupos em tal atividade, 

mostramos a seguir o protocolo do E3GESQ: 
 

Figura 5.42:  Atividade 05 realizada pelo E3GESQ no teste II 
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Pelo exposto, nota-se que, apesar de utilizar o procedimento de pontuar 

seguindo a extensão o traçado, o estudante que tomamos como exemplo, como 

outros que pudemos observar nos dois grupos, passou a construir no mesmo 

plano cartesiano as representações gráficas das funções envolvidas na situação. 

Isso permitiu que os alunos, após a conversão de registro, fizessem uma 

interpretação qualitativa dos dados, analisando o comportamento das funções 

antes e depois do ponto ( )6,4P , que é a variável visual pertinente presente no 

registro gráfico que permite tal interpretação. Diante do exposto, fica evidente o 

ganho cognitivo desses estudantes nesse bloco de atividade durante o período 

que separou o teste I do II. 

No bloco III, a atividade 08, que exigia determinar a representação 

algébrica da função associada a partir de seu registro gráfico e dos registros 

gráfico e algébrico da função de referência, no teste I o número de alunos que 

deixaram a atividade em branco ou não souberam responder foi muito grande, o 

que nos impossibilitou analisar as estratégias utilizadas nessa atividade. Portanto, 

como representante desse bloco, no teste inicial para motivar os comentários, 

trouxemos como exemplo um protocolo da atividade 06 que está presente na 

figura 5.43: 

 

Figura 5.43:  Atividade 06 realizada pelo E1GESQ no teste I 
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Conforme mostra a figura, é possível notar que o estudante não atenta 

para a simetria que existe na representação gráfica da função representada por 

( ) 2 1f x x= −  determinada pela reta de equação 0x = . Esse fato ocorreu com a 

maioria dos estudantes dos dois grupos; eles não observaram que para essa 

função quaisquer dois valores opostos do domínio apresentam a mesma imagem, 

o que caracteriza a simetria em relação a reta 0x = , da parábola que representa 

graficamente a função. O fato de utilizar o procedimento de pontuar – associando 

um número a um par – fez com que a escolha de tais números fosse decisiva no 

erro cometido, pois o estudante escolheu apenas valores positivos, o que o levou 

a determinar apenas metade da curva. A utilização do procedimento de pontuar 

deu origem a uma conversão quantitativa, que segundo Duval (1996) não garante 

a interpretação global dos dados. Vale ainda ressaltar que, de maneira 

equivocada, o estudante destaca na representação gráfica que a curva corta o 

eixo das abscissas e também o das ordenadas no ponto ( )0,  0P , o que não é 

verdade, pois na função em questão seu gráfico corta o eixo das ordenadas em 

( )0, 1P −  e o das abscissas em ( )1,0A  e ( )1,0B − . 

No teste II, nessa mesma atividade, os estudantes em grande maioria 

passaram a esboçar o gráfico sem se prender ao procedimento de pontuar, e 

grande parte dos gráficos foi construída evidenciando apenas os pontos 

relacionados às raízes da função e ao vértice da parábola, o que aponta para uma 

conversão qualitativa. Já a atividade 08, que no teste I a maior parte dos alunos 

disse que não sabia fazer ou deixou em branco, no teste II eles passaram a 

explorar as variáveis visuais pertinentes presentes. 
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Figura 5.44:  Atividade 08 realizada pelo E16GESB no teste II 

 

 

É possível perceber que o estudante identifica as variáveis visuais 

pertinentes presentes nos registros gráficos das funções ao dizer no item a, “na 

função associada, o gráfico diminuiu uma unidade em x e diminuiu uma unidade 

em y (ou seja, em x ele se desloca uma unidade para a esquerda, e, em y, ele se 

desloca uma unidade para baixo)”, e escreve a representação algébrica da função 

associada no item c. Contudo, a expressão algébrica que escreveu no item c não 

nos permite saber se a conversão realizada é fruto da identificação das variáveis 

visuais pertinentes presentes nos registros gráficos e da implicação delas no 

registro algébrico, pois a expressão ( ) 2 2f x x x= +  não deixa isso tão evidente 

quanto em ( ) ( )2
1 1f x x= + − . Isso ocorreu com muitos estudantes nos dois 

grupos, o que aponta para um ganho cognitivo no que se refere ao bloco III, 

mesmo que a expressão utilizada no item c não permita identificar a exploração 

das variáveis visuais pertinentes em sua totalidade. 

Nas atividades concernentes ao bloco IV, os estudantes dos dois grupos 

realizaram sem maiores dificuldades a tarefa 10, utilizando cálculos aritméticos ou 
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fazendo um tratamento na expressão algébrica dada no enunciado, como ocorreu 

com outros grupos que já mencionamos. Já na atividade 12 a maior parte dos 

alunos disse que não sabia fazer ou a deixou em branco, o que impossibilitou 

uma análise dos procedimentos empregados nessa tarefa. 

No teste II, na atividade 10 os estudantes mantiveram o bom 

aproveitamento que apresentaram no teste I, porém a incidência do tratamento na 

expressão algébrica dada no enunciado foi maior, reduzindo drasticamente as 

soluções por meio de procedimentos puramente aritméticos. Esse fato, segundo 

Sierpinska (1992), pode se constituir em um dos obstáculos para a compreensão 

do conceito de função, pois, de acordo a autora, isso pode ser indício de uma 

crença no poder das operações formais em expressões algébricas, ou seja, isso 

pode apontar para uma convicção dos estudantes de que apenas as soluções 

dadas por expressões algébricas são verdadeiras. 

No que tange à atividade 12, os dois grupos mostraram boa desenvoltura 

ao substituir o valor 8000 na expressão dada no enunciado, realizar os 

tratamentos necessários na equação, encontrar suas raízes e determinar o valor 

adequado. Nesse caso, não podemos dizer que predominou a crença das 

operações formais em expressões algébricas, pois essa estratégia era a que 

exigia o menor custo cognitivo do estudante, eles poderiam tentar outras 

maneiras, porém o custo cognitivo exigido seria bem maior. 

Considerando o desempenho apresentado pelos estudantes nas atividades 

referentes ao bloco IV e as estratégias empregadas por eles na realização das 

duas atividades, entendemos que nesse bloco ambos os grupos demonstraram 

um ganho cognitivo no ínterim entre os dois testes. 

Quanto às atividades 09 e 11 (bloco V), a 09 muitos estudantes realizaram 

utilizando procedimentos aritméticos conforme havíamos identificado em outros 

grupos, o que acarretou o sucesso na realização, e, na 11, quase a totalidade dos 

estudantes do dois grupos disse que não sabia responder ou a deixou em branco. 

No teste II, ao realizarem a atividade 09, os alunos passaram a fazer uso 

de procedimentos algébricos, o que levou alguns ao erro, pois, ao substituírem x 

por 12 horas e 15 minutos na expressão ( ) 14,60 26f x x= + , eles usaram 12,15, 
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não atentando para a diferença entre as bases 10 e 60, conforme ocorrera com 

outros grupos. Diante disso, mais uma vez fica evidente a crença no poder das 

operações formais em expressões algébricas. 

Na atividade 12, percebemos que no teste II os estudantes passaram a 

escrever a expressão algébrica que modelava a situação, conforme mostra a 

figura a seguir: 

 

Figura 5.45:  Atividade 12 realizada pelo E8GESQ no teste II 

 

 

Podemos observar que o fenômeno de não congruência presente na 

conversão do registro da língua natural para o registro algébrico foi o elemento 

fundamental que gerou dificuldades na interpretação do enunciado. Nota-se que 

no teste II, quando os estudantes conseguiam fragmentar os elementos do 

registro de partida em unidades significantes e colocá-las em correspondência 

com as unidades significantes do registro de chegada, a conversão aconteceu de 

maneira mais espontânea e alguns tratamentos no registro algébrico 

possibilitaram calcular as coordenadas do vértice da parábola, em que a 

coordenada y representa o valor máximo da função. Vale destacar que, além dos 

registros na língua natural e algébrico, E8GESQ e muitos outros, que 

apresentaram procedimentos semelhantes, mesmo não deixando explícito, 

mobilizaram o registro gráfico, uma vez que calcularam as coordenadas do vértice 

da parábola. Salientamos ainda que para esses dois grupos ficou evidente a 

crença no poder das operações formais em expressões algébricas, conforme 

enuncia Sierpisnka (1992), no sentido de que nenhum estudante procurou 

métodos alternativos para a realização da atividade, conforme identificamos no 

GESM e no GESF.  
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Comparando os desempenhos apresentados pelo GESQ e GESB no bloco 

V nos teste I e II, apesar da queda de aproveitamento evidenciado na atividade 

09, em virtude da utilização de procedimentos algébricos, acreditamos que esses 

estudantes demonstraram um ganho cognitivo no bloco V de um teste para outro. 

No que se refere à décima terceira atividade, no teste I percebemos que 

uma grande parcela dos estudantes atribuiu à função o significado de relação, 

conforme podemos ver na figura a seguir: 

 

Figura 5.46:  Atividade 13 realizada pelo E3GESQ no teste I 

 

 

Pelo exposto, é possível perceber que esse estudante e outros 

pertencentes aos dois grupos entendiam função como uma relação, seja ela entre 

grandezas, como mostra a figura, bem como entre números ou elementos de dois 

conjuntos, como também evidenciamos em outras respostas. Essa maneira 

expressada pelos alunos de entender função aponta para uma concepção 

estrutural, que pode ser produzida pela imagem do conceito que não foi 

totalmente modelada pela definição do conceito.  

No teste II, os estudantes de ambos os grupos continuaram a dizer que 

função é uma relação, porém o termo “dependência” foi agregado às suas 

explicações, mostrando que a imagem do conceito estava sendo modelada pela 

sua definição. 

Ao concluir a análise das estratégias empregadas pelos estudantes na 

realização das atividades e examinar o que eles disseram na décima terceira em 

ambos os testes, em suma, podemos dizer que nos grupos do Ensino Médio foi 

evidenciada uma predominância das concepções operacional e pseudoestrutural, 

sendo possível observar a transição de uma concepção para outra comparando 

os dois testes. Já no Ensino Superior a situação é um pouco diferente; houve uma 
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predominância de uma concepção que aponta para a estrutural nos dois testes, 

porém não foi possível observar se esses sujeitos chegaram à reificação do 

conceito, uma vez que sem ela, segundo Sfard (1992), o processo é puramente 

operacional, e que isso é algo demorado que não acontece em um curto espaço 

de tempo, podendo levar anos e às vezes, dependendo do conceito, não 

acontece. 

Ainda segundo Sfard (1992), a predominância da concepção operacional 

sobre a estrutural normalmente acontece com os estudantes, porque eles veem 

função como um processo, e não como um objeto permanente. 

Concluído o tratamento qualitativo das informações recolhidas com os 

estudantes, passamos a analisar o material coletado junto aos professores dos 

Ensinos Médio e Superior. Os desencadeamentos de tal tratamento estão 

descritos na seção seguinte. 

 

 

5.2  Análise dos dados coletados junto aos professo res 

 

Ao analisar os dados recolhidos junto a professores dos Ensinos Médio e 

Superior, por meio de um levantamento do perfil, da criação de situações e 

atividades que envolvessem o conceito de função e de uma entrevista 

semiestruturada, o intuito foi trazer à tona alguns aspectos como os saberes 

desses sujeitos (disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais); como se 

dá a mobilização, a manipulação e a coordenação de diferentes registros de 

representação de função; a incidência da compartimentalização de conhecimento, 

o raciocínio envolvido na criação e o desenvolvimento das atividades, como se 

estabelecia a relação entre a imagem do conceito e a definição do conceito 

apresentada por eles; e, ainda, procuramos evidenciar as concepções 

manifestadas pelos docentes e classificá-las como operacional, pseudoestrutural 

e estrutural. Nesse sentido, nossa base de análise para esse material, além dos 

referenciais presentes no capítulo teórico, também nos apoiamos nas ideias de 

Sfard (1992), Sierpinska (1992) e Norman (1992), presentes na revisão de 

literatura deste trabalho. 



ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 334 

Para efeito de organização e uma maior exploração das informações 

coletadas, procuramos desencadear a apreciação do material agrupando por 

instituição, pois acreditamos que essa dinâmica de apresentação, além de ajudar 

na estruturação, auxiliou na sistemática da análise, uma vez que nos permitiu 

evidenciar elementos convergentes e divergentes no interior cada um dos grupos 

de professores. 

Iniciamos a análise pelo GPEMA (grupo de professores da instituição A), 

pelos protocolos, nos quais esses sujeitos criaram uma situação que julgaram 

adequada para introduzir o conceito de função e mais quatro atividades que 

envolviam tal conceito. 

Dos quatro professores desse grupo, três mostraram que introduzem tal 

conceito por meio do registro tabular, fazendo uso de contextos que normalmente 

permeiam as aulas de Matemática e facilmente são encontrados em livros 

didáticos, por exemplo, o protocolo seguinte: 

 

Figura 5.47:  Situação introdutória criada pelo P4GPEM 
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A figura traz um exemplo do tipo de situação introdutória que mais se 

repetiu nesse grupo. Pelo que observamos, apesar de contextos diferentes, os 

professores em grande parte procuram introduzir tal conceito por meio de um 

registro tabular que relacionava a variação de duas grandezas, na tentativa de 

fazer com que o estudante percebesse a relação estabelecida no registro tabular.  

Quanto ao contexto presente nas situações, além daquele que tomamos 

como exemplo, encontramos outros como a divisão de um prêmio de loteria, o 

valor pago em uma corrida de táxi e o tempo que um automóvel gasta para 

realizar um determinado percurso. Isso vai ao encontro dos achados da pesquisa 

de Norman (1992), quando afirma que os professores, ao darem exemplos de 

situações que envolvem uma relação funcional, recorrem àquelas encontradas em 

livros didáticos, mostrando ter conhecimento das abordagens presentes nesses 

materiais. Também os sujeitos da presente pesquisa recorreram a situações 

semelhantes àquelas encontradas nos cadernos (apostilas) do professor e do 

aluno da rede estadual de ensino e São Paulo e no livro didático adotado pela 

instituição. 

Nesse sentido, destacamos que os quatro professores que compuseram 

esse grupo, no momento em que realizamos a coleta de dados, apresentavam 15 

anos ou mais de experiência no magistério, como pelo menos oito anos de 

atuação no Ensino Médio ensinando função. Entretanto, os saberes experienciais 

desses docentes adquiridos ao longo da carreira não foram suficientes para que 

eles expressassem exemplos que vão além daqueles encontrados nos livros 

didáticos. 

As quatro atividades criadas e desenvolvidas pelos professores do GPEMA 

se restringiram às funções afim e quadrática, conforme podemos observar na 

figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 336 

Figura 5.48:  Criação atividade 01 criada pelo P4GPEMA e P2GPEMA 

 

 

A figura traz um exemplo da total predominância das funções afim e 

quadrática presentes nas atividades, apesar dos diferentes registros de 

representação envolvidos.  

Quanto à atividade criada por P4GPEMA, notamos que ele privilegia os 

registros algébrico, tabular e gráfico de uma função afim. Ao realizar a conversão 

do registro algébrico para o gráfico, o professor utiliza um registro tabular (registro 
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intermediário), o que conduz à utilização dos procedimentos de pontuar e 

extensão do traçado, que segundo Duval (1996) não garante uma conversão 

qualitativa, sendo que ela não permite uma interpretação global, mas sim pontual, 

ficando o entendimento do comportamento da função restrito a alguns valores do 

seu domínio e da sua imagem. 

Por seu turno, o que foi apresentado por P2GPEMA não se caracteriza 

como uma atividade proposta aos alunos, por não trazer uma proposta de tarefa a 

ser executada. Ele abrange os registros simbólico e algébrico, como a conversão 

do primeiro para o segundo. Apesar de envolver a função quadrática, que, com a 

função afim foi a que predominou nas atividades do grupo, percebemos que esse 

sujeito deixou evidente que entende função como uma relação entre elementos 

de dois conjuntos, o que aponta, de acordo com Sfard (1992), para uma 

concepção estrutural; e esse fato fica ainda mais evidente ao observarmos que o 

professor usa termos formais como domínio, contradomínio e imagem. Contudo, 

salientamos que exemplos bastante parecidos com a atividade criada por esse 

professor podem ser encontrados no livro didático adotado pela instituição, o que, 

mais uma vez, vai ao encontro dos dizeres de Norman (1992), quando afirma que 

os professores têm dificuldades de dar exemplos de situações que envolvem o 

raciocínio funcional e normalmente recorrem àquelas presentes no livro didático. 

No tocante à predominância das funções afim e quadrática nas criações 

dos professores desse grupo, acreditamos que esse fato seja decorrente da 

compartimentalização de conteúdo, pois, além de observar tal aspecto nas 

atividades, também notamos nas entrevistas a presença desse fenômeno, quando 

interpelamos o P2GPEMA quanto aos cadernos (apostilas) da rede estadual, 

conforme pode ser observado no relato a seguir: 

Pesquisador: Você acha que o livro didático acaba sendo mais 
completo do que os cadernos? 

P2GPEMA: É, tem coisas que a gente precisa mais do livro 
porque o caderno pula muito, parece que está faltando alguma 
coisa, como quando estava nas progressões. Eu estava ainda em 
progressão aritmética e daqui a pouco aparecia progressão 
geométrica, dali a pouco eu voltava de novo, e aí eu acho que 
eles mesmos ficavam assim: “mas agora é progressão 
geométrica, agora é progressão aritmética?”. Isso que eu acho 
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que é a desvantagem. Ao mesmo tempo que eles acham que tem 
que estar preparado para reconhecer, saber com o que está 
lidando, a gente quer terminar tudo para começar outro assunto, 
não sei se sou eu que estou errada, agora é uma nova visão que 
eles estão tendo, a minha visão já é mais antiga (P2GPEMA, 
2011, entrevista). 

 

Pelo relato desse professor, notamos que a compartimentalização de 

conteúdo direcionou na criação das atividades; isso foi algo presente na prática 

dos professores entrevistados, pois, ainda que os outros não tivessem deixado 

isso tão explícito em suas entrevistas, como P2GPEM, as produções e a maneira 

como responderam as indagações na entrevista apontam para uma resistência 

em relacionar os diferentes assuntos que tem a ensinar, mesmo que esses 

conteúdos por natureza do objeto matemático favoreça tal relação. Para eles 

parece que o conhecimento matemático está organizado em ilhas isoladas entre 

si, em que o sujeito explora uma ilha em sua totalidade e só depois vai para a 

outra, não sendo permitido o caminho de volta nem a ida para a seguinte, sem 

explorar totalmente aquela em que o indivíduo se encontra. 

A explicação para a presença de atividades semelhantes as encontradas 

no livro didático nos protocolos, está nos materiais utilizados por eles para 

explorar o assunto, pois, quando perguntamos na entrevista como exploravam o 

assunto e os materiais utilizados, em todas as respostas o livro apareceu como a 

principal ferramenta, conforme podemos observar no relato de P3GPEMA: 

Pesquisador: E você poderia explicar como faz para explorar 
pedagogicamente esse conteúdo em sala? 
P3GPEMA: [...] A gente usa basicamente o material, ou você quer 
dizer a estratégia? 
Pesquisador: Estratégia e material. Aí você fica a vontade para 
dizer como é que faz? 
P3GPEMA: Usando livro didático e esclarecendo melhor os 
exemplos que ele apresenta e colocando outros exemplos do 
nosso dia a dia (P3GPEMA, 2011, entrevista). 

 

O relato desse professor explica por que, mesmo não usando qualquer tipo 

de material para consulta, as atividades criadas eram bem parecidas com aquelas 

presentes nos materiais didáticos, por se constituir na principal ferramenta em que 

os professores se apoiam para preparar e também dar suas aulas. 
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Contudo, eles entendem a importância de trazer atividades que envolvam 

contextos que vão além daqueles abordados normalmente nas atividades 

encontradas nos livros, e até chegam a mencionar tais contextos, conforme pode 

ser observado no seguinte relato: 

Pesquisador: Quais os materiais que você utiliza para preparar 
suas aulas quando aborda o conceito de função? 
P2GPEMA: Eu pego tudo quanto é lista e vou pesquisando 
problemas aqui, problemas ali, e vou pegando. Aliás, faço isso 
também com ciências, eu pego vários livros, procuro, chego na 
minha casa e consulto outros materiais como revistas e na 
internet. Aí, pego problemas que eu acho interessantes... Não sei 
se era com relação à função, acho que era função mesmo. Eu não 
lembro dos dados direito, quando uma pessoa dá o beijo, aparece 
não sei quantas bactérias que se passa um para o outro, então, 
eu lembro que teve uma vez que eu achei um problema desse 
tipo. Então eu pesquiso alguns problemas “malucos” (P2GPEMA, 
2011, entrevista). 

 

Pelo relato, é possível notar que, mesmo criando atividades muito 

parecidas com aquelas encontradas nos materiais didáticos (livros e apostilas), os 

professores entendem a necessidade e até procuram abordar em suas aulas 

situações cujo contexto extrapola aquele que rotineiramente é encontrado nesses 

materiais, porém, ao criarem tais situações, eles não conseguem se desprender 

daquilo que está nos livros e apostilas. Uma possível causa para isso pode residir 

no fato de que os saberes disciplinares, que são aqueles incorporados à prática 

do professor por meio dos conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas que 

compõem os cursos de formação inicial e continuada, são apresentados a eles 

por meio de situações que privilegiam contextos que normalmente estão 

presentes nos livros didáticos, e isso, ao se incorporar à prática docente, tende a 

ser reproduzido. 

Apesar de o livro didático se apresentar como um dos recursos mais 

utilizados pelo professor, eles também mencionaram o uso da ferramenta 

computacional, mesmo a maioria deles admitindo que não tinha muita habilidade 

com tal recurso. No entanto, um deles, o que mostrou mais intimidade com a 

ferramenta, comentou que usava com frequência os softwares Winplot e 

Graphmatica, conforme o seu relato: 
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P1GPEMA: O livro didático, eu uso também régua ou papel 
quadriculado e na medida do possível algum software, aquele 
(Winplot) e até o (Graphmatica). O último programa que eu usei foi 
o (Graphmatica) para mostrar a variação da função, seno e 
cosseno, levando os alunos lá na sala, no caso eu passei para 
eles uma sequência dos procedimentos que eu ensino em 
matemática, como montar, qual outro passo a dar, o que tem que 
fazer agora, todos os procedimentos básicos de como usar o 
programa. 
Pesquisador: E aí o uso disso está voltado para ele aprender a 
usar essa ferramenta ou para compreender o conceito? 
P1GPEMA: Eu acho que essas duas coisas, tanto aprender os 
comandos do programa quanto ver o que acontece, visualizar 
(P1GPEMA, 2011, entrevista). 

 

Os professores reconhecem a importância da utilização de diferentes 

materiais para a preparação de suas aulas, como é possível observar no relato. 

Entretanto, o uso de ferramentas diversificadas, principalmente a computacional, 

não pode se restringir à manipulação de softwares e simples visualização dos 

gráficos construídos. A potencialidade dessas ferramentas está na possibilidade 

de estabelecer relações entre as representações algébrica e gráfica, observar 

regularidades e transformações, e ainda, segundo Duval (1996), na possibilidade 

de interpretar as implicações dos valores escalares pertencentes às 

representações algébricas nas gráficas, como também os valores visuais das 

representações gráficas nas algébricas. É nisso que reside a vantagem de utilizar 

a ferramenta computacional nas aulas de Matemática, pois, se ela for empregada 

somente com a finalidade de manipulação, visualização do traçado da curva e 

para maior rapidez na construção de gráficos, ela não será totalmente explorada 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Das atividades criadas pelos professores desse grupo, percebemos que 

houve uma predominância de situações que focavam o registro gráfico, seja no 

enunciado ou na realização. Tal fato vai ao encontro dos dizeres de Norman 

(1992) quando afirma que os professores, diferente dos estudantes, preferem as 

representações gráficas às numéricas e simbólicas. Entretanto, notamos que 

existe uma preocupação por parte desses docentes em fazer com que seus 

alunos manipulem e mobilizem outras formas de representação de função, 

conforme pode ser observado no seguinte relato: 
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Pesquisador: [...] você trabalha com os diferentes registros de 
função ou não? 
P1GPEMA: Em que sentido assim? 
Pesquisador: Há várias maneiras de você registrar uma função; 
por meio da lei de formação, uma tabela, um gráfico... 
P1GPEMA: No caso a gente usa tabela, gráfico e a própria 
equaçãozinha, para representar. 
Pesquisador: E nas atividades que você elabora para os alunos, 
elas privilegiam um registro só? 
P1GPEMA: Não, até agora eu comecei a tabela, para a gente 
montar a função e depois passar pelo gráfico, para ver o tipo de 
imagem que essa função vai dar, no caso que é a função linear, 
não falando que vai dar uma reta, mas vendo o que vai acontecer, 
se ela vai decrescer ou vai crescer. 
Pesquisador: E desses três registros que você falou, gráfico, 
tabela e a lei de formação, tem algum que você considera mais 
importante ou não? 
P1GPEMA: Eu acho que equacional é importante, conseguir 
equacionar funções, pegar um problema e conseguir equacionar 
ele, isso eu acho muito importante (P1GPEMA, 2011, entrevista). 

 

Pelo relato desse professor, notamos que ele aparenta contemplar nas 

atividades propostas aos alunos os registros tabular, algébrico e gráfico de 

função. Contudo, pelo que foi colocado, ele parece seguir um procedimento passo 

a passo em que cada representação é explorada isoladamente em cada um dos 

passos, o que não garante ao estudante a coordenação de diferentes registros e 

a possibilidade da mudança quando necessário. Esse fato também foi possível 

observar nas entrevistas concedidas pelos outros professores e também nas 

atividades elaboradas e realizadas por eles. 

Ainda no tocante à fala do P1GPEMA, percebemos pelo seu depoimento 

que ele dá prioridade ao registro algébrico, deixando a entender que a sua 

preocupação reside na conversão do registro em língua natural para o algébrico, 

quando comenta que considera relevante o estudante saber equacionar um 

problema. Os dizeres desse professor de certa forma apresentam alguma 

semelhança com o discurso de Duval (2011), quando este afirma que existe um 

distanciamento considerável entre o registro em língua natural e os simbólicos 

utilizados na Matemática, o que causa dificuldades na conversão da língua 

materna para os registros simbólicos, e é onde há maior incidência do fenômeno 

de não congruência. Essa dificuldade de realizar a conversão tendo como registro 
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de partida a língua natural, segundo esse mesmo autor, apoia-se em dois fatores: 

o primeiro deles é o linguajar adotado na Matemática, que não apresenta 

semelhanças com aquele utilizado fora dela, e o segundo é esse distanciamento 

cognitivo apontado pelo autor. 

Contudo, ao dizer que considera muito importante “equacionar problemas”, 

o professor deixa explícito em sua maneira de pensar um dos obstáculos para a 

compreensão da noção de função apontado por Sierpinska (1992), que consiste 

na crença do poder das operações formais em expressões algébricas. 

Apesar de preocupado em fazer com que seus alunos consigam realizar a 

conversão do registro da língua natural para o algébrico, notamos por meio de 

uma atividade criada que ele dá prioridade a situações cuja conversão do registro 

da língua natural para o algébrico seja congruente. Esse fato pode ser observado 

no seguinte protocolo: 

 

Figura 5.49:  Atividade 01 criada pelo P1GPEMA 

 

Ao observar a atividade, notamos que a conversão exigida é congruente, 

pois existe uma correspondência semântica entre os elementos do registro de 

partida e os de chegada. Em seu discurso, o professor aparenta dar certa 

importância à dificuldade apresentada pelos estudantes na conversão, porém, ao 

criar uma atividade que exigia a conversão em questão, ele acaba elaborando 

uma que não traz em seu bojo, o que certamente é o causador da dificuldade, o 
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fenômeno de não congruência presente na conversão. Ao selecionar e criar 

tarefas a serem realizadas pelos estudantes, se esse professor costuma 

privilegiar situações que em sua maioria envolve o fenômeno de congruência, 

podemos dizer que isso está em consonância com o pensamento de Duval 

(2011), quando este assevera que nas tarefas escolares existe uma 

predominância desse tipo de fenômeno. 

Quanto à conversão do registro algébrico para o gráfico, a entrevista com 

P1GPEMA possibilitou observar que para o professor e seus alunos é importante 

a associação das variáveis visuais pertinentes presentes na representação gráfica 

a valores escalares do registro algébrico, conforme mostra o seguinte diálogo: 

Pesquisador: Voltando lá nas formas de registro novamente, em 
qual deles você acha que os alunos apresentam mais facilidade e 
qual eles têm mais dificuldade? 
P1GPEMA: Até que na tabela, montar uma tabela eles têm 
facilidade, o gráfico conseguem, talvez ler o problema e 
equacionar, conseguir equacionar o que está escrito na forma de 
uma função. 
Pesquisador: E eles conseguem entender quando visualizam um 
gráfico, por exemplo, uma parábola, eles conseguem visualizar 
que aquilo é a representação de uma função ou não? 
P1GPEMA: Depois de trabalhado o conceito sim, a principio não, 
depois que consegue trabalhar um pouquinho, ver o que significa 
aquela (curva), o que lá está mostrando. 
Pesquisador: E se você trabalha a função quadrática e dá 
representação algébrica na fatorada do polinômio, você acha que 
eles conseguem visualizar que aquilo representa uma função 
quadrática ou não? 
P1GPEMA: Se eles perceberem que é de segundo grau, se 
relacionar que não precisa ser completa. 
Pesquisador: Se é dado, por exemplo, vamos supor 

)1)(1( −+= xxy , isso é a forma fatorada de 2 1y x= − , se você der 
essa representação aqui, eles têm noção de que isso representa 
uma função quadrática, que o gráfico disso é uma parábola? 
P1GPEMA: Não, porque não vão enxergar o quadrado. 
Pesquisador: Então você acha que o expoente (2) aqui é bem 
forte? 
P1GPEMA: Ele dá uma representação boa da volta (P1GPEMA, 
2011, entrevista). 

 

O discurso do professor mostra mais uma vez a preocupação com a 

conversão do registro da língua natural para o algébrico, porém ele parece 

confundir o objeto com a sua representação quando afirma que o “problema é 
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equacionar o que está escrito na forma de função”; para ele, a equação é a 

própria função, e não uma de suas representações. Entretanto, quando 

indagamos a respeito de os alunos reconhecerem a representação gráfica da 

função quadrática por meio da algébrica, ele é enfático ao dizer que somente vão 

reconhecer se enxergarem o expoente (2) na expressão algébrica, o que mostra o 

quão forte é a associação da curva ao símbolo 2 presente na representação 

algébrica. 

Quanto a essa associação que resulta em uma conversão qualitativa, 

pudemos observar que existe uma tentativa dos professores em fazer com que os 

estudantes realizem a conversão do registro algébrico para o gráfico sem a 

utilização do procedimento de pontuar e extensão do traçado, conforme pode ser 

observado no depoimento a seguir: 

[...] Aí eu falei para eles: “vamos fazer um esboço”, eles queriam o 
quadriculado porque é mais fácil. Falei: “não, é só pôr os dois 
pontos porque dois pontos determinam uma reta”, aí teve uns que 
fizeram, fizeram 2 quadrinhos por 25 e 2 quadrinhos por 40. Falei: 
“gente, por isso que eu não queria que vocês colocassem no 
quadriculado, porque 2 quadrinhos é 50, então vocês tinham que 
pôr um pouquinho para baixo do 50. Agora, se fosse um esboço 
sem quadradinhos, sem quadriculado, vocês poderiam pôr um 
pouquinho menos e pronto, mas aqui no quadriculado é 50, por 
isso que eu não queria que vocês fizessem” (P2GPEMA, 2011, 
entrevista). 

 

Pelo relato desse professor podemos notar que ele descreveu uma 

situação em que tentou fazer com que os alunos abrissem mão dos 

procedimentos de pontuar e extensão do traçado ao pedir para que os estudantes 

determinassem apenas dois pontos e traçassem a reta, como também procurou 

mostrar que em determinadas situações a escala adotada para o eixo das 

ordenadas na construção de um gráfico pode não ser a mesma daquela utilizada 

no eixo das abscissas. Isso mostra a tentativa do professor em propor uma 

conversão qualitativa a seus alunos. Contudo, se esses estudantes a princípio, 

quando começaram a fazer a conversão do registro algébrico para o gráfico, eles 

foram induzidos a usarem os procedimentos de pontuar e extensão do traçado, e 

a ruptura com essas estratégias pode exigir um pouco de tempo. 
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As entrevistas com os professores da instituição A fizeram emergir 

aspectos que possibilitaram conhecer um pouco do “eu profissional”, por meio do 

que Tardif (2011) chama de “macetes”, que denunciam um estilo próprio de 

ensinar que vai sendo construído ao longo da carreira. Um exemplo desses 

aspectos referentes a esse estilo próprio de ensinar pode ser observado no 

comentário feito pelo P3GPEMA: 

Tem hora que eu falo assim: meu Deus do céu tenho que me 
aposentar. Dá a impressão de que eu não sei mais nada. Eu 
tenho a didática na hora de explicar ali. Os alunos do P1GPEMA, 
eu costumo comparar por que ele foi meu aluno e ele tem uma 
prática, há muitos anos ele fica só na matemática e no Ensino 
Médio, eu diversifico bastante. E às vezes eu dou aula para o 
Ensino Médio e agora estou também no Fundamental. Eu gosto 
de pegar vários anos e você acaba não se especializando bem 
nem em uma coisa nem na outra. O P1GPEMA tem uma prática e 
ele tem tudo já guardado e separado e ele corre mais com a 
matéria com aquele jeito sossegado dele. Eu sou aquele tipo de 
professorinha de alfabetização, eu quero ir lá e explicar: olha aqui 
você soma e daí vamos ver lá no gráfico o que está acontecendo 
e vamos ver lá e sabe uma coisa assim, de professorinha de 
Ensino Fundamental, de primeiro aninho? Os alunos gostam, eles 
falam: nossa, é tão fácil de entender quando você explica. Mas eu 
vejo que depois que tem que ser rápido, quando a gente fala: eu 
vou ensinar matemática e dar conta do conteúdo (P3GPEMA, 
2011, entrevista). 

 

Esse professor, além de atuar no Ensino Médio, lecionava nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental como alfabetizador, o que revela nesse professor um 

fazer profissional no qual estão enraizados aspectos relativos a sua atuação como 

alfabetizador nos anos iniciais, que parecem ser muito acentuados em sua 

atuação no Ensino Médio. Apesar de reconhecer que os alunos gostam do seu 

estilo, ao se comparar com outro professor da escola, ele avalia seu próprio 

desempenho e exprime comentários com tom de reprovação, quando explicita 

que, além de ensinar, tem que dar conta do conteúdo. 

Contudo, sua experiência como alfabetizador parece estar enraizada em 

sua prática, o que evidencia, de acordo com Tardif (2011), a incorporação dos 

saberes experienciais na atuação diária. Um exemplo dessa incorporação pode 

ser observado no seguinte relato: 
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[...] Música, eu gosto de ensinar as funções trigonométricas com 
música e sabe aquela coisa? Eles adoram e tem um aluno que até 
hoje vem falar para mim: professora lembra daquela música “um, 
dois, três, três, dois, um... Nunca mais me esqueci do seno e 
cosseno e da tangente”, são relações trigonométricas (P3GPEMA, 
2011, entrevista). 

 

O conteúdo do relato mostra mais uma vez que esse professor traz para 

sua prática no Ensino Médio aspectos da sua atuação como professor 

alfabetizador, uma vez que a utilização de músicas no processo de ensino 

acontece com frequência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, segmento de 

ensino no qual esse professor também atuava. Isso revela que a experiência 

desse sujeito com alunos em fase de alfabetização lhe permitiu a criar um estilo 

próprio de ensinar, que segundo Tardif (2011) se constitui em “macetes” da 

profissão que revelam traços da personalidade profissional que se manifestam por 

meio de um saber fazer pessoal validado pelo trabalho cotidiano. No entanto, o 

modo de atuar associando o aprendizado de conteúdos por meio de macetes 

pode impedir que os alunos desenvolvam o seu próprio processo cognitivo no 

“fazer matemática”. 

As entrevistas também revelaram que, dentre as dificuldades enfrentadas 

pelos professores do GPEMA, a que mais se destacou, pois esteve em todos os 

relatos, foi a falta de tempo para desenvolver os conteúdos relativos à função 

presentes no currículo. Essa falta de tempo eles atribuem a dois motivos: a 

dificuldades que os estudantes apresentam em cálculos simples e no trato com as 

expressões algébricas, por exemplo, na fatoração de expressões, que torna o 

processo de ensino e aprendizagem mais lento, e o segundo seria o volume de 

conteúdo proposto pela grade curricular. 

Quanto às dificuldades apresentadas pelos estudantes, os professores 

reconhecem que cabe a eles criar estratégias que possam levá-los à superação. 

Agora quanto ao volume de conteúdo, o discurso desses sujeitos mostrou que a 

relação que eles mantêm com os saberes curriculares se caracterizava por aquilo 

que Tardif (2011) chama de relação de exterioridade, que são saberes produzidos 

pela academia e o professor não tem participação na sua definição e elaboração, 

cabendo a ele apenas a sua execução, o que gera muitas vezes um sentimento 
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de exclusão por parte de quem deve incorporar esse tipo de saber na sua prática. 

Isso pudemos perceber nos momentos em que os professores mencionavam o 

currículo da rede estadual que havia sido reestruturado, apesar de deixarem claro 

que da forma como ele foi organizado poderia propiciar uma boa formação em 

Matemática para os estudantes. 

Depois de analisarmos os dados coletados com os professores da 

instituição A, passamos a examinar as informações que recolhemos com os 

quatro professores da instituição B (GPEMB). Esses docentes apresentavam na 

época experiência na carreira de no mínimo seis anos, com o mesmo tempo de 

atuação no Ensino Médio, trabalhando com o conceito de função. 

Pelo que observamos em suas produções, notamos que três dos quatro 

professores dão exemplos de situações para introduzir as noções de função, 

assim como Norman (1992) também identificou em seu estudo, fazendo uso de 

cenários que facilmente são encontrados nos livros didáticos quando abordam 

esse assunto, por exemplo, o valor pago ao abastecer o carro em um posto de 

combustível e os possíveis gastos com três diferentes operadoras de celular, 

sendo esta última um pouco mais recente, mas também possível de ser 

encontrada nos livros. 

Dentre as quatro produções, encontramos uma situação introdutória que 

destoou das três que mencionamos anteriormente, pelo fato de o contexto 

utilizado pelo professor ser encontrado em materiais didáticos, porém não para 

introduzir o conceito de função especificamente, mas sim para explorar 

sequências, quando se inicia o trabalho com as progressões aritmética e 

geométrica. O protocolo de produção dessa situação pode ser observado na 

figura a seguir: 
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Figura 5.50:  Situação introdutória criada pelo P3GPEMB 

 

 

Pela figura, nota-se que esse professor introduz as noções de função 

enfatizando a ideia de relação, associação e correspondência, a princípio sem 

mencionar expressões algébricas, o que muito se aproxima da definição dada por 

Dirichlet, o que mostra que a imagem que esse sujeito tem do conceito de função 

é condizente com a definição do conceito, que é um forte indício de uma 

concepção estrutural. 

 

Em seguida, ele coloca um exemplo de uma sequência de figuras e pede 

uma generalização, mostrando que uma relação pode ser escrita por meio de 

uma expressão algébrica. Vale destacar que, apesar de interessante a iniciativa 

de apresentar função como uma sequência, deve-se tomar o cuidado de deixar 

claro para o estudante que a noção de função não se restringe à de sequência, 

pois, se esse cuidado não for tomado, corre-se o risco de o aluno limitar a noção 

de função à de sequência, o que, segundo Sierpinska (1992), pode se constituir 

em um obstáculo para a compreensão do conceito de função. 
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Contudo, a situação introdutória apresentada pelo P3GPEMB foi a mais 

geral e consistente que encontramos entre os professores do Ensino Médio, pois 

ele enfatiza a ideia de relação e associação sem se prender às situações 

presentes no livro didático e às expressões algébricas, só posteriormente é que 

ele mostra que uma relação pode ser expressa algebricamente. Não estamos 

querendo dizer que as situações apresentadas pelos outros professores não 

traduzem a ideia de relação que é o cerne do conceito, mas elas não deixam tão 

explícito como essa que acabamos de analisar. 

Ao observarmos essa situação criada por P3GPEMB, procuramos na 

entrevista concedida por ele elementos que nos ajudassem a desvelar as 

motivações para olhar a função diferente dos demais professores de Ensino 

Médio investigados, contudo, quando pedimos para descrever como seria uma 

aula, ele recorre a exemplos triviais encontrados no livro didático, conforme 

mostra o seguinte diálogo:  

Pesquisador: Poderia descrever como é uma aula sua? 
P3GPEMB: Poderia tentar, vamos lá, por exemplo, se eu for 
ensinar conceito de função, como eu utilizo a ideia do conceito de 
função? Primeiro eu faço eles entenderem que a função na 
verdade é uma relação binária, ele tem que compreender e pego 
normalmente a ideia do posto de gasolina que acho que é mais 
legal para eles entenderem que é uma coisa do dia a dia deles. 
Então quanto mais gasolina se põe, mais ele vai pagar, aí eu 
aproveito esse contexto para falar a questão da proporcionalidade, 
que a função na verdade é uma questão de proporcionalidade. 
Então o que é o abastecimento do carro? É o preço que ele paga 
em função da quantidade de gasolina que ele põe, aí depois eles 
mesmo vão generalizando e trazendo para o dia a dia deles 
(P3GPEMB, 2011, entrevista). 

O depoimento do professor mostra que ele recorre aos exemplos presentes 

nos materiais didáticos, todavia de maneira equivocada, ele diz que “função na 

verdade é uma questão de proporcionalidade”, e isso só é verdade para as 

funções que são representadas algebricamente por y kx= , em que para qualquer 

valor de ,
y

x kx = ; com k constante; nesse caso a proporcionalidade é direta. Já 

para as funções em que o registro algébrico é do tipo ky x= , com k constante, em 

que xy k=  para qualquer valor de x e de y, dizemos que existe uma 
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proporcionalidade inversa. Apenas nesses dois casos particulares podemos falar 

em proporcionalidade inerente ao conceito de função. 

Das atividades criadas pelos professores do GPEMB, quase todas 

contemplaram as funções afim e quadrática, e apenas uma delas criada por 

P2GPEMB apresentou uma função racional, conforme podemos observar no 

seguinte protocolo: 

 

Figura 5.51: Atividade 1 criada pelo P2GPEM 

 

 

Curiosos em saber o que inspirou esse professor a criar uma atividade 

envolvendo um tipo de função pouco explorada nos livros didáticos do Ensino 

Médio, encontramos no caderno do professor (apostila) da rede estadual de 

ensino de São Paulo atividades abordando esse tipo de função que discutia a 

proporcionalidade inversa entre duas grandezas. Assim, fica evidente que, 

mesmo não fazendo qualquer tipo de consulta, esse docente se apoiou em 

materiais didáticos para a elaboração do que foi solicitado. 

Algumas atividades criadas por esse grupo muitas vezes apresentou 

inconsistência, seja no enunciado ou na realização, conforme mostra o seguinte 

exemplo: 

 



ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 351 

Figura 5.52:  Atividade 1 criada pelo P1GPEMB 

 

 

Mesmo não deixando explícito, esse professor parece entender função 

como uma relação, porém não vemos sentido na atividade proposta, pois o menor 

gasto poderia ser observado sem a organização dos dados em uma tabela e a 

construção do gráfico. Esse fato vai ao encontro dos dizeres de Norman (1992), 

quando afirma que os professores não apresentam uma forte conexão entre suas 

definições e entendimentos informais e aquilo que consideram ser formal. 

E essa inconsistência pareceu ser persistente nas produções desse sujeito, 

pois em outras duas atividades pudemos notar inconsistências no enunciado ou 

na realização da tarefa proposta por ele, como é possível observar nos seguintes 

protocolos: 
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Figura 5.53:  Atividades 2 e 3 criadas pelo P1GPEMB 

 

 

Quanto à atividade 2, no enunciado é possível perceber que o professor 

deixou explícito que confunde o objeto matemático com a sua representação ao 

enunciar “represente graficamente a função ( ) 2f x x= ”, o que aponta para uma 

imagem do conceito que não foi modelada pela sua definição. Destacamos 

também a observação dele para não esquecer de construir a tabela, como se 

fosse necessária a presença desse registro auxiliar para a conversão do registro 

algébrico para o gráfico, o que conduz à utilização dos procedimentos de pontuar 

e extensão do traçado, empregados na realização da tarefa, o que não garantiu a 

conversão qualitativa, que pode ser evidenciada pelo fato de o professor traçar a 

curva restrita às vizinhanças dos pontos determinados por ele no sistema de 

coordenadas. 
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No tocante à atividade 3 salientamos o objetivo que está por trás da tarefa. 

Pelo que foi enunciado, parece que a intenção era fazer com que os alunos 

associassem as coordenadas ( , )x y  a cada um dos pontos, porém a 

representação gráfica não traz em cada um dos eixos (abscissas e ordenadas) os 

valores de x e y em função da escala que não foi explicitada. O que foi exposto na 

atividade reforça ainda mais a nossa ideia de que para esse professor a 

conversão registro algébrico para o gráfico, ou do gráfico para o tabular, por 

exemplo, limita-se ao que Duval (1988) chama de associação “um ponto – um par 

de números”, o que limita a tarefa a uma análise local em pontos do gráfico.  

Ao analisar essa tarefa, tivemos a curiosidade de saber se os dados 

dispostos naquela tabela representavam uma função quadrática, mas só 

conseguimos ter certeza disso realizando um “ajuste de curva” com o auxílio do 

Excel, que nos forneceu a representação algébrica 2 5 8y x x= − + , o que nos levou 

a refletir e recorrer a algumas anotações feitas no momento que coletamos os 

dados com esse sujeito, e recordamos que ele não conseguiu produzir as 

atividades sem consultar um livro didático, ficando assim explicado que a 

expressão 2 5 8y x x= − + , presente no livro didático, que estava por trás do gráfico 

e da tabela, não surgiu espontaneamente.  

Diante disso, fica evidente o quão fortes são na prática desse professor os 

procedimentos de pontuar e extensão do traçado, e isso possivelmente é passado 

a seus alunos, o que pode gerar dificuldades na realização das tarefas escolares. 

Vale destacar que esse professor lecionava para o GEM1B, grupo que 

apresentou as maiores dificuldades em realizar as atividades presentes nos testes 

I e II, deixando boa parte delas em branco. 

Na tentativa de saber um pouco mais de como esse professor entende o 

conceito de função e como ele aborda esse assunto com seus alunos, 

encontramos na gravação da entrevista concedida relatos condizentes com as 

atividades criadas, como pode ser observado no seguinte diálogo: 
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Pesquisador: Você poderia explicar um pouco de como é essa 
aula, como você faz para introduzir o conceito de função para os 
seus alunos? Como é a sua aula? 

P1GPEMB: Primeiro eu começo trabalhando equações para eles 
terem noção da incógnita, daí, que nem, agora eu entrei em 
sequência numérica, eles começam a ter noção de substituição, 
de, por exemplo, agora começou com eles, eles ficam: “mas 
professora, tem o x, agora o m”, eles não têm noção que eu posso 
por qualquer letra e eles podem substituir o valor, eles não têm 
noção. Então eu começo lá em equações, aí equações de 
segundo grau, até chegar em funções, em função de x, que eu 
falo, em função de x, o que é esse x? Se mudar ele, muda o plano 
inteirinho, uma tabela, eles não conseguem assimilar que se eu 
mudar o valor de x vai mudar tudo. Então eu tenho que... Se eu 
mudar o x, eles não têm noção de que o y vai mudar também, 
porque o ( )f x  seria o y, eles não deduzem ainda. Então eu 
começo lá do básico, mudando o x, depois o y. Tem uma 
tabelinha, como eu vou explicar? Eu faço uma tabelinha e eu 
ponho x e o ( )f x  que é a mesma coisa que o y. Então eu ponho 
lá primeiro x+1, depois eu vou indo, 2 vezes x elevado ao 
quadrado, senão, eles não... Eles já querem somar... A gente usa 
soma, multiplicação, potência. Então eles não sabem se primeiro 
vem a potência, a raiz, depois multiplicação e depois soma e 
subtração, não, eles vão calculando, por exemplo, 2 2 ²x x+ + , eles 
primeiro substituem tudo e vão somando, o 2 com 2... Eles tem 
que saber que primeiro é a potência, depois a multiplicação e 
depois a soma, não, eles vão fazendo a sequência em linha reta, 
digamos. Isso porque eles estão no primeiro ano (P1GPEMB, 
2011, entrevista). 

 

Diante do exposto, é possível notar que esse professor valoriza aspectos 

puramente computacionais, como já indicavam as atividades criadas por eles. Ao 

dar ênfase aos aspectos computacionais em suas aulas, notamos nesse 

professor a forte presença do que Sfard (1992) chama de concepção operacional, 

dando a impressão de que para esse professor as noções de função se 

restringem ao trato com expressões algébricas e cálculos de valores numéricos, o 

que pode trazer limitações para aprendizagem dos estudantes e 

consequentemente criar barreiras para o avanço da aprendizagem. Destacamos 

ainda o fato de ele não fazer distinção da ideia de incógnita e variável, que são 

dois papéis distintos que a letra assume no contexto da álgebra, cuja distinção 

entre eles é muito importante na compreensão do conceito de função. 
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Também na entrevista encontramos talvez uma possível explicação para a 

curva traçada por P1GPEMB no gráfico presente na atividade 2 (figura 5.53) 

assumir somente aspectos locais, conforme observa-se no relato: 

Nós fazemos uma tabelinha e depois eu vou para parte algébrica 
para eles mudarem isso, porque, por exemplo, aqui eu já dou o 
valor de x, 1, 2, 3, e eles têm que achar, por exemplo, x ao 
quadrado, aí eles põem aqui. Depois eu já vou direto em função 
de x, “eu quero que vocês façam 1x² + ”, daí eu não dou o valor de 
x, eu faço eles já atribuírem o valor, mas isso depois do x. E eu 
sempre peço para eles colocarem, porque primeiro eu sempre 
coloco 0, 1, 2 e 3, depois eu já começo com números negativos 
para eles já aprenderem a por o negativo (P1GPEMB, 2011, 
entrevista). 

 

O que foi mencionado por esse professor possibilita entender por que na 

atividade 2 ele atribui ao domínio da função apenas um valor negativo, que ao 

utilizar as estratégias de pontuar e extensão do traçado possibilitou construir 

apenas trecho da curva.  

Ao observar esse relato, perguntamo-nos: por que começar com os 

números positivos e só depois os negativos? Talvez uma possível explicação 

resida em um dos atos de compreensão de função elencados por Sierpinska 

(1992): “a compreensão do conceito número”, que segundo essa autora também 

pode se constituir em um obstáculo epistemológico para a compreensão das 

noções de função. Se para esse professor a noção de número não é bem clara e 

ele tem uma visão fragmentada desse conceito, entendendo números positivos e 

negativos como coisas diferentes, isso certamente acarretará limitações na sua 

compreensão das noções de função. 

A comparação entre as produções dos professores e os relatos presentes 

nas entrevistas concedidas possibilitou a compreensão de alguns aspectos, como 

aconteceu com P1GPEMB, mas também permitiu evidenciarmos que às vezes o 

discurso do professor não condiz com a sua prática. O diálogo a seguir mostra o 

discurso de P4GPEMB durante sua entrevista: 

Pesquisador: E você poderia explicar como faz para explorar 
pedagogicamente esse conteúdo? 
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P4GPEMB: Eu gosto mesmo de puxar, se for isso que eu estou 
entendendo, eu gosto sempre de puxar as coisas do cotidiano, 
aquilo que ele vá vivenciar, porque muitas questões que eles 
fazem para a gente são a seguinte: onde eu vou usar isso aqui? 
Onde eu vou ver? Eu vou usar isso aqui na rua, eu vou ver? Não, 
tem coisa que a gente não vê na rua, tem coisas que são estudos 
mais profundos e tal. Você tem que ir aguçando mais, uma 
matemática, coisas mais específicas então provavelmente você 
não vai ver isso no seu cotidiano, mas tem exemplos que eu 
posso estar mostrando tipo de função, de situação no seu 
cotidiano. Então eu procuro sempre pegar exercício, selecionar, 
seja em livro didático, seja na internet, seja do caderno que vem 
estipulado pelo governo, seja onde for eu procuro mesclar, pegar 
a parte teórica e juntar com a prática do cotidiano (P4GPEMB, 
2011, entrevista). 

 

O relato do professor dá a entender que ele procura trabalhar o conceito de 

função de forma a instigar os estudantes e trazer problemas do cotidiano, que 

servem como norteadores das discussões, as quais geram questionamentos que 

propiciam o aprofundamento dos estudos. Contudo, a primeira atividade criada 

por esse professor mostra uma contradição entre o discurso e a prática, conforme 

o seguinte protocolo: 

 

Figura 5.54:  Atividade 1 criada pelo P4GPEMA 

 

 

A criação do professor se caracteriza mais como uma explicação do 

desenvolvimento de uma aula que propriamente uma atividade a ser proposta aos 
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alunos. Ao compararmos o seu depoimento com a “atividade” criada por ele, 

notamos que o discurso feito não condiz com a prática, pois, ao elaborar a tarefa, 

ele não deixa transparecer o “cotidiano” que tanto menciona na entrevista. A 

nosso ver, a situação apresentada envolve um contexto normalmente encontrado 

nos livros didáticos de Matemática e Física. Isso está em consonância com os 

dizeres de Norman (1992) quando este afirma que os professores têm dificuldade 

de imaginar situações do âmbito da Físicas que apresentam uma relação 

funcional. 

A entrevista com esses docentes também permitiu identificar os principais 

materiais utilizados pelos professores na elaboração e na execução de suas 

aulas. Como aconteceu com os professores do GPEMA, o livro didático e os 

cadernos (apostilas) são os materiais mais utilizados, porém uma fala presente no 

discurso de todos os professores do GPEMB, e às vezes com certo tom de 

denúncia, foi o fato de eles não utilizarem os recursos tecnológicos disponíveis na 

escola por estes não atenderem a demanda de alunos. Isso fica evidente no 

discurso do P2GPEMB: 

Pesquisador: E além desse material, o livro didático, as apostilas 
da secretaria, você usa algum outro tipo de material? 

P2GPEMB: Não, porque sala de informática não dá para usar, eu 
queria levar eles lá, mas não dá para usar, a turma é muito 
numerosa, tem 38 alunos e lá tem 8 computadores funcionando 
então não tem nem como levar, eu não levo, não tem jeito. [...] A 
sala de informática nessa escola pelo menos nunca foi suficiente, 
nunca funcionou do jeito que tinha que funcionar e é um recurso 
que acho que é imprescindível hoje em dia para os alunos nessa 
faixa etária, eles trazem o notebook deles o tempo todo aqui, 
tablet, coisa que nem a gente tem, você não se atualiza em 
relação a eles, e eles têm que ficar agora só com lousa, giz e 
saliva, não dá (P2GPEMB, 2011, entrevista). 

 

O relato desse professor resume a fala de todos os professores dessa 

instituição no que se refere ao uso de recursos tecnológicos, que às vezes 

apareceu em tom de denúncia nas entrevistas, pois eles mostraram existir uma 

desigualdade na distribuição e manutenção desses equipamentos nas escolas da 

rede, e, pelo que constatamos na instituição A, que está localizada no mesmo 

município, isso possivelmente deva ocorrer, pois o discurso do GPEMA era de 
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que na escola existia a sala de informática que atendia a demanda de alunos da 

escola, e que apenas um deles utilizava explorando os softwares Graphmatica e 

Winplot e os demais não faziam uso desse recurso por não terem domínio dele. 

Pelo que pudemos apurar nas entrevistas, a utilização desse recurso 

poderia ser bem aproveitada por parte de alguns professores, conforme pode ser 

observado no relato do P3GPEMB: 

Pesquisador: Existem vários softwares que possibilitam a 
construção da representação gráfica de uma função, o que a 
gente vê na maioria das vezes é a constatação, de posse da 
expressão algébrica, o aluno constrói o gráfico no software e... 

P3GPEMB: No Graphmatica, por exemplo? 

Pesquisador: Isso, e acaba vendo que aquela representação 
gráfica corresponde àquela representação algébrica da função. 
Além disso, existe uma outra maneira de explorar os softwares de 
forma que ele construa conhecimentos e compreenda o conceito, 
ou é só uma questão de comparação mesmo, essa expressão 
corresponde esse gráfico? 

P3GPEMB: Não, aí entra a questão que eu acho muito importante 
no conceito matemático, que é a visualização. Ele acaba 
enxergando, por exemplo, você pega uma função de grau 2 lá, x 
ao quadrado, ele constrói o gráfico lá, ele vai perceber o gráfico 
bonitinho, depois ele vai aumentando a complexidade, ele pega x 
ao quadrado e aumenta uma unidade, ele consegue perceber que 
há um desvio então não é só a constatação, mas eu acho que 
também a questão, acho não, tenho certeza que a questão visual. 
No visual se torna mais fácil para ele compreender até o 
comportamento de determinada função, fica legal para o aluno, 
agora se ele não tem essa visualização fica muito abstrato, ele 
fala “mas para que, aonde?”, até ele achar sentido já passou 
(P3GPEMB, 2011, entrevista). 

 

O discurso desse professor mostra que, se ele tivesse disponível a 

ferramenta computacional para utilizar em suas aulas, possivelmente apresentaria 

atividades em que procuraria explorar as variáveis visuais pertinentes da 

representação gráfica e associá-las a valores escalares presentes na 

representação algébrica, o que, segundo Duval (1996), permite ao estudante 

realizar uma conversão qualitativa, e a nosso ver contribui no entendimento do 

comportamento da função, como foi muito bem colocado pelo professor, e, ainda, 

se bem explorado pelo professor, pode contribuir com os alunos quando 
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constroem gráficos utilizando lápis e papel, no sentido de deixarem de fazer uso 

dos procedimentos de pontuar e extensão do traçado. 

Ainda quanto aos materiais utilizados, notamos que existe preferência pelo 

livro didático, pois alguns alegaram que este distribui melhor o conteúdo e traz 

uma sequência lógica de assuntos. O diálogo a seguir ilustra esse entendimento: 

Pesquisador: E você considera que o material que é oferecido aos 
alunos hoje, os livros, as apostilas... esse material que a escola 
oferece é suficiente para uma boa formação dos alunos com 
relação ao conceito de função, visando o ingresso na 
Universidade? 

P2GPEMB: Os livros didáticos, olha esse ano nós recebemos uns 
livros didáticos para a escolha do ano que vem, recebemos uns 
livros didáticos muito bons, o do Dante mesmo, ele fez várias 
mudanças, eu acho que está muito bom o livro dele, mas agora a 
apostila da Secretaria de Educação não dá base nenhuma para 
isso, parece que são pedaços de conteúdo meios jogados e volta 
o tempo todo no mesmo assunto, é muito enrolado, muito 
enrolado, não tem relação nenhuma com a vida atual deles, do 
cotidiano deles, é uma coisa muito abstrata para eles (P2GPEMB, 
2011, entrevista). 

 

Pelo relato desse professor e também pelo que notamos nas entrevistas 

concedidas pelos demais, observamos que o livro didático se constitui no principal 

material que os professores dessa instituição se apoiam para dar suas aulas, o 

que explica a presença maciça de atividades normalmente encontradas nos livros 

didáticos em suas criações. Também notamos no discurso desse professor, 

quando comenta a respeito dos cadernos (apostilas), certa rejeição à retomada de 

assuntos e a relação com outros conteúdos presentes na abordagem feita por 

esse material, e isso fica evidente quando ele comenta: “volta o tempo todo no 

mesmo assunto”. Isso de certa forma aponta para uma tendência à 

compartimentalização do conhecimento, dando a entender que a retomada de 

assuntos estudados anteriormente com o objetivo de aprofundar o conceito pouco 

contribui com o processo de ensino e aprendizagem. 

As entrevistas também revelaram que, não para todos, mas para alguns 

professores desse grupo, o conceito de função está presente em situações 
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simples do cotidiano das pessoas e que pode ser introduzido desde a tenra idade 

da criança: 

Pesquisador: Você acredita que o trabalho com funções devem 
ser iniciado no Ensino Médio ou pode iniciado no Ensino 
Fundamental? 

P3GPEMB: Isso é uma grande falha de nós professores, a gente 
também tem que assumir um pouco da culpa, porque na verdade 
quando você começa a ensinar a criança a praia de números, 
você está falando em uma sequência e uma sequência é uma 
função, já poderíamos estar inserindo na ideia da criança o 
conceito de função, só que de uma forma mais lúdica e a gente 
não faz isso. 

Pesquisador: Sim, em que série isso poderia ser feito? 

P3GPEMB: Qualquer série, logo no primeiro ano, logo lá no 
“prezinho” quando o aluno vai aprender a contar, ele vai aprender 
a fazer relações. Aliás eu aprendi isso quando eu vi a minha filha 
aprender a contar, o que ela fazia? Ela relacionava a quantidade 
com algum símbolo. Então eu perguntava para ela: “filha, quantos 
anos você tem?”, ela falava “dois” e relacionava com o símbolo de 
dois dedos. Então é uma relação de função... [...] É a relação, não 
tem jeito, engraçado, quando a minha filha começou a aprender é 
que eu percebi, falei “como eu poderia ter usado tantas coisas 
para ensinar função de uma forma diferente!”. E, no entanto, a 
gente não ensina (P3GPEMB, 2011, entrevista). 

 

O depoimento do professor mostra que ele entende função como uma 

relação e isso pode ser desenvolvido em crianças pequenas, quando começam a 

relacionar os números à quantidade. Além de entender função como uma relação, 

conforme havíamos explicitado anteriormente, esse professor também, de 

maneira implícita, mostra considerar que um objeto pode assumir diferentes 

representações. Quando ele fala que sua filha relacionava o número dois com 

dois dedinhos, ele mostra uma das maneiras de representar esse objeto 

matemático.  

Mesmo explicitando que o conceito de função pode ser trabalhado com 

crianças pequenas, quando elas começam a fazer relações, e que isso poderia 

ajudar a desenvolver um trabalho diferente nos anos finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, o professor deixa claro que não incorpora esses 



ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 361 

saberes que, de acordo com Tardif (2011), são provenientes das experiências de 

cada indivíduo a sua prática docente. 

O material coletado nas entrevistas também permitiu evidenciar em alguns 

professores um sentimento de exterioridade concernente às decisões tomadas no 

âmbito da escola como instituição, cabendo a eles acatar o que foi decidido pelas 

instâncias superiores e executar. Tal sentimento pode ser observado no diálogo 

com P2GPEMB: 

Pesquisador: E essas aulas de apoio, de reforço, são oferecidas 
para os alunos do Ensino Médio de todos os anos? 
P2GPEMB: São oferecidas para todos, aqui nessa sala tem aula, 
eu vou dar aula aqui. Era assim, eu passava para o P4GPEMB 
que é professor de reforço, o mesmo exercício que eu ia dar aqui 
na sala de aula, o mesmo conteúdo que eu ia dar na sala de aula 
ele dava no reforço também, no mesmo horário. Eu ficava aqui 
com 20 alunos e ele no reforço com 10 alunos e todo dia tinha 
briga, eles queriam ir para o reforço, porque aí como é um grupo 
menor dá para você dar uma atenção individualizada para o aluno, 
o aluno conseguia fazer uns três exercícios ali, mas ajudando 
assim, “professor aqui eu não sei”, ele ajudava ali individualmente. 
Numa sala com 40, você não consegue fazer isso e eles queriam 
ir, mas aí a coordenação não gostou disso, falou que não é o 
conteúdo da sala de aula, só eu que tenho que mostrar e ele tem 
que pegar as dificuldades não do primeiro ano, e sim da oitava 
série. Então é para ele trabalhar o conceito de números racionais 
que eles têm dificuldades e aí eles se desinteressam. Eles se 
desinteressam por aquele motivo, eles saem da minha aula para ir 
estudar uma coisa que eles até têm a dificuldade, mas quando 
eles voltam para cá eles estão com o conteúdo atrasado. Então aí 
já começou esse desinteresse. 
Pesquisador: Mas por qual motivo ele não pode trabalhar o 
mesmo conteúdo? 
P2GPEMB: Pois é, porque eles acham assim, não sei justamente 
os motivos da coordenação, mas como já fui coordenador sei mais 
ou menos, eu não posso mandar um aluno para o reforço para 
aprender a mesma coisa que eu estou ensinando na sala de aula, 
isso é minha obrigação, minha na sala de aula. Então eu tenho 
que me virar com os 38 e ensinar. O apoio é só para defasagem 
anterior que ele teria, mas aí desanima o aluno, ele não vê a 
ligação (P2GPEMB, 2011, entrevista). 

 

O relato desse professor mostra que ele tinha um acordo com P4GPEMB 

que era professor de reforço do Ensino Médio, que o assunto e até mesmo as 

atividades abordadas nas aulas do P2GPEMB seriam trabalhados nos encontros 
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do reforço que aconteciam durante as aulas de Matemática, tirando da sala os 

alunos com mais dificuldade para realizar um trabalho separado do restante da 

turma. Pelo que comenta o professor, esse acordo vinha dando certo, até que a 

coordenação proibiu que o conteúdo dado na sala de aula fosse trabalhado nas 

aulas de reforço escolar.  

Se o reforço escolar acontecia simultaneamente às aulas de Matemática, o 

professor via que, em vez de recuperar os estudantes, ele estava contribuindo 

para aumentar as dificuldades, uma vez que o aluno que participava dessas aulas 

perdia toda a aula de Matemática, ficando ainda mais defasado. Esse fato talvez 

explique as dificuldades apresentadas por vários alunos dessa instituição ao 

realizar as atividades dos testes I e II. 

Essa situação, a nosso ver, de certa forma causou nesse professor uma 

sensação de externalidade, que segundo Tardif (2011) acontece com os 

professores diante dos saberes curriculares, disciplinares e também de decisões 

tomadas pelo sistema escolar que não contam com a sua participação, ele acaba 

sendo um executor de tarefas diante desses fatos. 

A diversidade do material coletado pelas entrevistas permitiu encontrar 

indícios do quão importantes são os saberes construídos pelo professor na sua 

atuação diária, como pode ser observado seguinte relato: 

[...] Porque eu, a minha graduação de matemática foi muito ruim. 
Então a gente não teve uma preparação legal, quando é que eu 
fui aprender de fato melhorar um pouquinho as minhas aulas? É 
com a prática, o dia a dia, depois saí buscando daqui, busca dali, 
eu fui aprendendo com o decorrer dos anos, mas eu saí da 
universidade extremamente tosco (chocho), não sabia como me 
virar, tive que ir aprendendo. Aí nesse tempo foi bom para mim, 
pode até ter sido bom para o aluno, mas eu poderia ter graduado 
mais (P3GPEMB, 2011, entrevista). 

 

O discurso desse professor mostra a importância dos saberes adquiridos 

por ele no fazer diário de sua profissão, que Tardif (2011) chama de saberes 

experienciais. Segundo esse mesmo autor, ao ingressar na carreira o indivíduo 

sofre um choque ao saber que somente os saberes disciplinares e curriculares 

obtidos no âmbito da Universidade não são suficientes, ao se deparar com uma 
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sala repleta de alunos. Como bem colocou P3GPEMB, somente a prática diária 

vai fazer com que o professor em início de carreira adquira os saberes 

relacionados à forma de lidar com os alunos e determinadas situações (saberes 

experienciais), que vão aos poucos se incorporando aos outros saberes, 

constituindo uma forma pessoal de atuar. 

Ele ainda comenta sobre a importância da construção dos saberes 

experienciais por meio da troca de experiências com os pares: 

[...] Porque nós não temos esse tempo disponível, até tem, tem lá 
os (HTPCs) da vida, mas a gente [...], no (HTPC) a gente fica 
discutindo outras coisas, quando na verdade a gente acaba 
deixando o lado até da evolução do professor, não é reciclagem, 
como é a palavra? Da atualização do professor! Acaba deixando 
de lado, porque uma discussão diária no meu entender poderia 
agilizar muitas coisas, por exemplo, você tem ideias maravilhosas 
que poderiam estar me auxiliando, eu tenho umas outras ideias 
que também podem não ser tão maravilhosas quanto a sua, mas 
podem contribuir... A própria estrutura do estado, da situação dos 
professores faz com que isso não aconteça (P3GPEMB, 2011, 
entrevista). 

 

Segundo Tardif (2011), uma das principais fontes dos saberes 

experienciais é a relação entre os pares que permite a troca de experiências entre 

os professores, que auxilia bastante aqueles com menos experiência, 

principalmente ao lidar com os alunos. Contudo, pelo que podemos perceber, 

nessa escola os professores não dedicam o momento das horas de trabalho 

pedagógico coletivo (HTPC) para troca de experiência e discussões de 

aprofundamentos prático-pedagógicos, o que revela algo que é salientado por 

Tardif (2011), que na sala dos professores e nas reuniões assuntos relacionados 

à aprendizagem dos estudantes não são discutidos. 

Encerrada a análise feita no material coletado com GPEMB, passamos a 

examinar os dados recolhidos junto aos professores do Ensino Superior, que 

foram constituídos por suas produções e as entrevistas. 

 

Iniciamos a análise dos dados coletados com os dois professores que 

atuavam no Ensino Superior pelas suas produções, ao apresentarem uma 
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situação introdutória e quatro atividades direcionadas aos estudantes, registradas 

nos protocolos de criação. Observando a situação introdutória descrita pelo 

P1GPS, notamos que ele apresenta a seguinte situação: 

 

Figura 5.55:  situação introdutória criada pelo P1GPS 

 

 

Pela abordagem explicitada pelo professor, notamos que ele sugere a 

introdução do conceito de maneira que os questionamentos ali presentes se 

relacionam entre si, porém o estudante que tenha contato pela primeira vez com o 

assunto possivelmente necessitaria de mais situações para responder algumas 

questões ali presentes, por exemplo, os itens 3 e 5. Principalmente a questão em 

que o professor pede para “definir o conceito função”. 

Quanto ao contexto envolvido na situação, observamos que se trata de 

algo encontrado com frequência nos livros didáticos de Física, o que reforça a 

colocação de Norman (1992), quando afirma que os professores, ao criarem 

situações ou atividades que envolvem o conceito de função, recorrem àquelas 

que estão presentes nos livros didáticos, o que revela uma dificuldade de criar 

situações que envolvam uma relação funcional. Vale destacar que as produções 



ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 365 

desse professor não foram realizadas em nossa presença, pois ele alegou que 

tinha outros compromissos e não poderia fazer isso no momento em que fomos 

até a instituição para coletar os dados com ele. Por essa razão, o protocolo de 

criação foi entregue uma semana depois de forma incompleta, pois apenas a 

situação introdutória e uma das quatro atividades foram feitas. Diante desse 

cenário, não temos como afirmar se as criações desse sujeito foram espontâneas 

ou inspiradas pela consulta de algum material. 

Ainda quanto ao contexto presente na situação introdutória apresentada 

por P1GPS, notamos ao examinar a entrevista concedida por ele que a sua 

criação não condiz com o seu discurso, conforme pode ser observado no seguinte 

diálogo: 

Pesquisador: Bom e como você aborda então esse conceito em 
suas aulas? Você poderia falar um pouquinho? 
P1GPS: [...] Normalmente quando eu abordo essas funções eu 
tento partir do exemplo prático que recaía sobre a função que está 
sendo estudada a sua representação matemática do que está 
acontecendo no exemplo prático. Então a partir do exemplo daí eu 
busco tirar a definição da função e suas propriedades e estudar os 
detalhes, as características daquela função e crescimento com 
qualidade e resistência ou não, máximos e mínimos e a questão 
se a função é positiva ou negativa e suas raízes; todas as 
características principais para culminar com o estudo gráfico 
daquela função. [...] Essas funções são básicas porque nós 
podemos fazer infinitos e podemos achar infinitos exemplos para 
diferentes áreas de relações entre duas variáveis, tempo e 
espaço, tempo e crescimento de árvore, tempo e crescimento de 
uma doença e do espalhamento de uma doença tipo gripe e 
estudo sobre, por exemplo, acidente atômico no Japão e como se 
dá essa reação que na verdade é uma reação em cadeia. Então 
isso também pode ser representado através de uma função e tudo 
isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia e são exemplos 
que estão presentes no nosso dia a dia e estão relacionados com 
função (P1GPS, 2011, entrevista). 

 

No relato do professor observamos que ele prioriza “exemplos práticos” 

para introduzir conceito, ou seja, situações presentes na vida das pessoas, como 

ele cita o crescimento de uma árvore, a disseminação de uma doença etc. No 

entanto, o contexto que envolve a situação apresentada por ele de certa forma 

não condiz com o seu discurso, ao trazer uma situação fictícia que possivelmente 

pode ser encontrada em livros didáticos de Física, no qual o contexto está mais 
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próximo de um cotidiano escolar do que daquele presente na vida diária das 

pessoas, como ele próprio enfatiza. Entendemos que sua produção vai na 

contramão do seu discurso, o que confirma os resultados da pesquisa de Norman 

(1992), quando este sustenta que os professores apresentam dificuldades de dar 

exemplos de situações que envolvem uma relação funcional e recorrem à aquelas 

presentes nos livros didáticos. 

Constata-se ainda que, pela fala desse professor, a sua preocupação em 

estabelecer o relacionamento entre variáveis se dá no momento em que está 

abordando um tipo específico de função. Pode-se observar também que a 

preocupação revelada no seu discurso se prende a ao levantamento de 

características de uma função que possam culminar na construção de seu gráfico, 

dando a entender que possivelmente privilegie a coordenação entre registros de 

representação para introduzir o conceito de função. 

Quanto à situação introdutória criada pelo P2GPS, observamos que sua 

principal característica consiste no fato de ela instigar os estudantes a explorarem 

os conhecimentos seus a respeito do assunto. Tal criação pode ser observada na 

figura a seguir: 

 

Figura 5.56: Situação introdutória criada pelo P2GPS 

 

 

A elaboração do mapa conceitual pode consistir em algo bastante rico para 

a introdução do conceito de função, contudo seu significado tem que ser 

trabalhado antes para que se possa explorar ao máximo as potencialidades desse 
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tipo de situação. Se a construção do mapa for feita de maneira coletiva, com a 

participação de todos os estudantes da turma (o que não foi explicitado), ela 

permite fazer emergir as diferentes concepções de função que os estudantes 

apresentam, e consequentemente identificar os conhecimentos anteriores dos 

alunos. 

O caráter situação, que permite o estudante explicitar seus entendimentos 

a respeito do assunto, destoou de tudo aquilo produzido pelos demais professores 

que participaram de nossa investigação. Isso fez com que procurássemos na 

entrevista saber um pouco mais do seu fazer em sala de aula, que pode ser 

observado no seguinte diálogo: 

Pesquisador: E você poderia explicar um pouco como faz para 
explorar esse conteúdo? Como é sua aula, a metodologia... 
P2GPS: Eu estou na base da ideia de que o conceito de função 
provém de múltiplos registros. Então eu procuro partir sem mais 
especificidade, por exemplo, partir de tabela e chegar, por 
exemplo, numa lei de formação, ou sair de um gráfico e avaliar a 
lei de formação, eu procuro sempre trabalhar com atividades que 
mostrem a diversidade de representações para a construção do 
conceito.  
Pesquisador: E tem algum tipo de registro que você considera 
mais importante? 
P2GPS: Para função não, eu procuro trabalhar na diversidade 
(P2GPS, 2011, entrevista). 

 

Apesar de explicitar de maneira equivocada que o conceito provém de 

múltiplos registros, em vez de ser acessado utilizando-se diferentes registros de 

representação, ele mostra intenção de explorar a diversidade de registros, o que 

vai ao encontro dos dizeres de Duval (2003), quando afirma que: 

A originalidade da atividade matemática está na mobilização 
simultânea de ao menos dois registros de representação ao 
mesmo tempo, ou na possibilidade de trocar a todo momento de 
registro de representação (2003, p.14). 

 

Pelo relato do professor, parece que ele se preocupa com a mobilização e 

a coordenação de diferentes registros no processo de ensino e aprendizagem. 

Esse fato nos instigou a querer saber como eram as atividades elaboradas por 

ele. O protocolo de uma delas pode ser observado na figura a seguir: 
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Figura 5.57:  Atividade 1 criada pelo P2GPS 

 

 

Na atividade criada pelo P2GPS, podemos perceber que ela envolve os 

registros em língua natural, algébrico, gráfico e tabular, confirmando o que ele 

relatou na entrevista quando disse que priorizava a diversidade de registros de 

representação, na tentativa de proporcionar ao estudante a mobilização 

simultânea de diferentes registros e a possibilidade da troca quando necessário. 

Observamos também que, apesar de utilizar uma tabela como registro 

intermediário na conversão do algébrico para o gráfico, os procedimentos de 

pontuar extensão do traçado que foram frequentes na conversão entre esses 

registros não somente com os alunos, mas também com professores em nosso 

estudo, parece não ser tão forte no fazer matemática desse professor, pois os 

pontos que ele destaca na representação gráfica, que são aqueles dispostos na 

tabela, são variáveis as visuais pertinentes do gráfico daquela função, que são 

muito importantes para a realização da conversão e também para posterior 

estudo do gráfico e do comportamento da função. 

Apesar de propor uma atividade que pretende privilegiar a mobilização de 

diferentes registros e a articulação entre eles, mostrando uma conversão 

qualitativa do registro algébrico para o gráfico, destacamos que de maneira 

equivocada ele aponta o vértice da parábola como “ponto de mínimo”, o que não 

é verdade, pois tal ponto é a abscissa do vértice e não o próprio vértice, fato que 
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também ocorreu com alguns alunos do Ensino Superior. Destacamos também 

que na realização da atividade ele poderia ter enfatizado que para responder o 

questionamento inicial os possíveis valores de x estão compreendidos no intervalo 

0 1x≤ ≤ , e que 1
2

 corresponde ao menor valor que a função pode assumir, que é 

4

1− . 

Pela única atividade criada pelo P1GPS que faz referência à situação 

introdutória apresentada por ele, constatamos que ele privilegiou a conversão do 

registro algébrico para o gráfico, como pode ser observado a seguir: 

 

Figura 5.58:  Atividade 1 criada por P1GPS 

 

 

A atividade proposta pelo P1GPS está relacionada com a questão (3) da 

situação introdutória também proposta por ele. Ela consiste na conversão do 

registro algébrico para o gráfico da função explorada na situação.  

Apesar dessa conversão, tudo indica que tenha sido feita em um ambiente 

computacional (não acompanhamos a produção); percebemos nela a presença 

dos procedimentos de pontuar e extensão do traçado, fato que nos permite dizer, 

respaldados nos dizeres de Duval (1988), que essa transformação de registros 
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apresenta um viés de cunho pontual que permite uma análise somente no interior 

do registro gráfico.  

Destacamos ainda, a nota presente no final da atividade, que 

consideramos pertinente, pois é comum notar que na conversão do registro 

algébrico para o gráfico os estudantes, na maioria das vezes, consideram a 

mesma escala para os dois eixos, mesmo que isso não seja adequado. Uma 

discussão a esse respeito foi realizada neste capítulo em um dos depoimentos do 

P2GPEMA, e ela volta a se repetir no Ensino Superior, o que mostra a 

importância que os professores de ambos os níveis de ensino dão a esse aspecto 

da conversão entre esses dois registros. 

Analisando as atividades produzidas pelos professores desse grupo, 

notamos que as cinco, sendo uma do P1GPS e quatro do P2GPS, enfatizavam o 

registro gráfico, fato que vai ao encontro do pensamento de Norman (1992), 

quando este assevera que os professores preferem as representações gráficas às 

numéricas e simbólicas. Isso pode ser constado no seguinte depoimento do 

P1GPS: 

[...] Quando eu falo que a gente culmina ou conclui um estudo 
gráfico da função é porque é o estudo gráfico através do qual você 
tem a maior quantidade de informações que pode interpretar em 
uma única figura e existe aquele velho ditado que uma imagem 
vale mais do que cem palavras. Então a imagem da 
representação gráfica de uma função, através dela você consegue 
visualizar tudo aquilo que algebricamente através do estudo da lei 
de formação você consegue calcular. Então conseguir fazer com 
que o aluno visualize que aquilo que ele está fazendo 
algebricamente numa representação gráfica é de fundamental 
importância para que ele consiga compreender o conceito e o 
significado claramente do que aquela função está representando, 
ao invés de trabalhar simplesmente com isso do ponto de vista 
algébrico que poderia deixar a desejar no sentido do entendimento 
que o aluno vai ter daquilo que está aprendendo (P1GPS, 2011, 
entrevista). 

 

O relato do professor vem confirmar o que evidenciamos nas produções de 

ambos os docentes, que existe certa preferência por parte dos professores em 

trabalhar com a representação gráfica desse objeto, que segundo Norman (1992) 

se deve ao fato de que alguns aspectos da função, como os pontos de 
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descontinuidade, os intervalos de crescimento e decrescimento, máximos e 

míninos, são informações mais facilmente obtidas nas representações gráficas do 

que em outro tipo de representação, o que de certa forma corrobora com o 

discurso feito pelo P1GPS. 

Quando questionamos os professores a respeito de quando, ou em qual 

série/ano escolar poderia ser iniciado um trabalho a respeito de função, notamos 

nas falas deles concepções distintas que têm a respeito desse objeto, conforme 

destacam os seguintes relatos: 

P1GPS: [...] o professor que é formado para trabalhar hoje na pré-
escola e primeiro ao quinto ano, esse professor se bem formado 
matematicamente nada impediria de que fosse começado um 
trabalho de observar relações entre dois conjuntos distintos nessa 
faixa etária. Volto a insistir que essa faixa etária não precisa fazer 
formalizações, mas eu preciso estudar os conceitos e um desses 
conceitos eu acho que poderia ser o conceito de função que é a 
relação existente entre dois conjuntos distintos de objetos, de 
categorias. [...] por exemplo, pedir para os alunos desde a pré-
escola, para registrar, por exemplo, ao final do intervalo quanto 
tem de copinho plástico jogado no chão, quanto tem de papel 
jogado no chão, quanto tem de palito de sorvete jogado no chão. 
Eu posso fazer uma relação do dia da semana com cada um 
desses tipos de objetos que foram encontrados ou no chão ou 
dentro da lixeira da escola. Eu estou trabalhando um conceito, por 
exemplo, de separação de lixo para ensinar que alguns dos lixos 
ou algumas das coisas que a gente joga fora podem ser 
recicladas. Posso começar a observar que existe uma correlação 
entre o dia da semana e o tipo de lixo de maior frequência ou o 
tipo do dia da semana e a temperatura do dia com o tipo de lixo. 
Talvez um dia que está muito calor eu observo que lá tem mais 
palitos de sorvete e se a escola tiver uma cantina que venda 
sorvete [...]. Mas eu poderia querer mostrar para eles que posso 
pegar dois conjuntos diferentes e dias da semana, por exemplo, e 
objetos e estabelecer algum tipo de correspondência entre esses 
conjuntos que no fundo é um conceito de função na qual se 
trabalha. 
P2GPS: Ser trabalhado a partir do Ensino Fundamental, quando 
você coloca a perspectiva da linguagem algébrica, e aí trabalhar a 
partir da configuração dos pares ordenados e a lei de associação 
entre os pontos (P1GPS e P2GPS, 2011, entrevista). 

 

P1GPS, ao mencionar que o conceito de função pode ser introduzido a 

partir da pré-escola, quando a criança começa a fazer relações, propondo 
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situações nas quais ela possa relacionar elementos de dois conjuntos distintos, 

sem fazer nenhum tipo de abordagem formal, demonstra que entende função 

como uma relação que não precisa necessariamente ser representada por uma 

expressão analítica, o que se aproxima bastante da posição de Dirichlet ao se 

afastar da expressão analítica para enfatizar relação entre elementos de dois 

conjuntos para em seguida apresentar a definição de função, como já foi 

apresentado neste trabalho. Este posicionamento do professor aponta para uma 

concepção que, segundo Sfard (1992), pode ser classificada como estrutural. 

Já P2GPS, ao dizer que o conceito de função pode ser trabalhado a partir 

do Ensino Fundamental, quando é introduzida a linguagem algébrica, mostra que 

a sua concepção de função está fortemente ligada à representação algébrica do 

objeto, o que pode implicar uma imagem do conceito um pouco destorcida da sua 

definição, acarretando uma concepção que, de acordo com Sfard (1992), pode 

ser chamada de pseudoestrutural. 

Quando perguntamos a respeito do currículo dos cursos de licenciatura, se 

ele proporcionava aos alunos uma formação eficaz no tocante ao conceito de 

função, os dizeres do P1GPS chamam a atenção pela maneira como explicita 

seus saberes curriculares: 

Mas o que nós ensinamos para os nossos alunos de matemática 
da licenciatura ou das engenharias ou de qualquer outro curso 
basicamente é o que a humanidade produziu de matemática há 
dois séculos atrás, três séculos atrás e algumas coisas mais. 
Então do ponto de vista do conceito matemático as nossas 
universidades ensinam a matemática muito “velha”. Então como 
toda instituição muito consolidada o processo de mudança é 
sempre lento, demorado e dolorido. Então você propor o ensino 
de novas matemáticas, novas áreas de pesquisa da matemática 
para incorporar dentro dos nossos currículos é muito difícil disso 
ser implementado. Por exemplo, a matemática “Fuzzy” que faz um 
sucesso astronômico dentro das nossas indústrias eletrônicas, 
porque foi uma área extremamente que teve essa matemática que 
não é ensinada para os nossos alunos e faz parte da nossa 
sociedade. Quando a gente compra uma filmadora que custa 12 
parcelas de 69 reais e lá dentro tem matemática, faz com que na 
hora que você filme a imagem não saia tremida. E por que isso 
não é ensinado para os nossos alunos? Eu me pergunto, mas é a 
estrutura que nós temos? Então a matemática precisaria sim ser 
modificada nas nossas instituições, mas não é simples de se fazer 
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essa modificação e obviamente eu preciso saber um pouco dessa 
matemática clássica para entender um pouco da matemática que 
está crescendo e está aparecendo agora, aparecendo nos últimos 
30 anos com essa matemática, mas ainda não chegou nos nossos 
currículos de nenhum curso, nem das licenciaturas, nem das 
engenharias (P1GPS, 2011, entrevista).  

 

O discurso do professor mostra que ele entende que reformulações devem 

ser feitas quanto ao currículo de Matemática presente não só nos cursos de 

licenciatura, mas nos cursos superiores em geral. Pelo seu comentário, entende-

se que os currículos desses cursos não vêm acompanhando o desenvolvimento 

científico e tecnológico presente na sociedade, nem mesmo o desenvolvimento 

que a Matemática teve nas últimas três décadas. Apesar de apontar que a 

Universidade não acompanhou esse desenvolvimento, ele também reconhece 

que mudanças não acontecem da noite para o dia, e que para a uma 

reestruturação do currículo e a implantação de “novas matemáticas”, por exemplo, 

a Matemática Fuzzy, é preciso conhecer bastante a Matemática clássica. 

O depoimento desse professor deixa a impressão de que ele tem seus 

saberes curriculares bastante consolidados, que da forma como são explicitados 

nos levou a inferir que tais saberes certamente foram adquiridos ao longo de sua 

carreira no magistério, não somente por meio de estudos acadêmicos, mas 

também na interação com os pares, na vivência com os alunos e na experiência 

na docência em diferentes cursos que foi adquirida durante seus 26 anos de 

atuação no Ensino Superior. 

Assim, encerramos a análise dos dados coletados com os professores e 

passamos, a seguir, a discutir as convergências que encontramos ao analisarmos 

as informações recolhidas com os alunos e os professores. 

 

5.3  Confluências entre professores e estudantes 

 

A gama de dados coletados junto aos participantes de nosso estudo, por 

meio dos diferentes instrumentos utilizados, nos direcionou para uma 

sistematização e organização das informações que permitiram explorar as 

singularidades do material produzido. 
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A peculiaridade intrínseca de cada um dos grupos, ocasionada por 

diferentes fatores, como o papel que assumem os sujeitos investigados (professor 

ou aluno), o segmento de ensino (médio ou superior) etc., como também o 

universo constituído pelas informações analisadas, nos conduziu para a 

realização das observações em três etapas: a primeira tratou-se uma análise 

estatística dos desempenhos apresentados pelos estudantes, cujo objetivo foi 

fazer um comparativo no interior de cada grupo; a segunda foi uma análise das 

produções dos estudantes, na qual procuramos evidenciar os procedimentos 

utilizados e por meio deles observar as concepções manifestadas; e a terceira foi 

a apreciação do material recolhido com os professores. 

O estudo de todo esse material de maneira separada permitiu 

evidenciarmos certas características nos grupos de estudantes e professores – 

algumas apresentaram certas confluências e outras, poucas divergências. 

Aquelas que confluíram acreditamos que possivelmente sejam reflexos da prática 

do professor no fazer matemática dos estudantes. 

Diante desse cenário, entendemos que seria importante explicitarmos os 

elementos que se sobressaíram ao examinarmos as informações produzidas 

pelos sujeitos. Neste sentido, elencamos alguns aspectos que vieram à tona 

durante a análise dos dados, e a princípio destacamos aqueles que 

predominaram nos grupos de estudantes, quais sejam: 

� Predominância de aspectos operacionais no teste I (principalmente nos 

alunos do Ensino Médio); 

� O raciocínio empregado na conversão do registro algébrico para o 

gráfico, e vice-versa, no teste II passou a valorizar as variáveis 

pertinentes da representação gráfica e associá-las a unidades 

significativas da escrita algébrica (maior incidência no Ensino Superior); 

� Representação gráfica da função quadrática dada por meio de retas; 

� Preferência por procedimentos algébricos na realização de atividades 

que exigiam simples cálculos aritméticos; 

� Crença no poder das operações formais em expressões algébricas, 

conforme aponta Sierpinska (1992); 
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� Predominância das concepções operacional e pseudoestrutural nos 

alunos do Ensino Médio; 

� Construção de gráficos de barras por parte de alguns alunos do Ensino 

Médio (no teste I); 

� Predominância dos procedimentos de pontuar e extensão do traçado na 

construção de gráficos (no Ensino Médio, tanto no teste I quanto no II, e 

no Ensino Superior isso foi amenizado no teste II); 

� Reconhecimento das mudanças de dados presentes nas atividades, 

mas não os elementos causadores de tais mudanças (obstáculo para a 

compreensão da noção de função segundo Sierpinska); 

� Nas atividades que exigiam a comparação do comportamento de duas 

funções afim por meio das representações gráficas, os estudantes 

construíram os gráficos no mesmo plano cartesiano, porém eles não 

apresentavam o ponto de intersecção entre as retas, por não fazerem 

uma interpretação global dos dados, o que ocasionou erros ao 

responder a questão (maior incidência no GESM e GESF); 

� Nas atividades que mencionamos o aspecto anterior, no teste II grande 

parte dos estudantes do GESM e GESF passou a construir cada gráfico 

em um plano cartesiano; 

� Concepções de função que para grande parte pareceu estar em uma 

faixa de transição entre a pseudoestrutural e a estrutural (Ensino 

Superior); 

� Entendimento de função como relação; indício da concepção estrutural 

(maior incidência no GESM e GESF); 

� Forte influência do contexto no qual a atividade estava envolvida nas 

explicações de fenômenos matemáticos no teste I e abandono disso no 

teste II (GESQ e GESB); 

� Presença da compartimentalização do conhecimento em todos os 

grupos; 

� Maior presença de conversões qualitativas no teste II; 
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� Erros na conversão da base 60 para a base 10 (entendimento de 

número; obstáculo apontado por Sierpinska); 

� Visão de função como processo e não como objeto. 

 

A análise dos procedimentos empregados pelos estudantes na realização 

das atividades, bem como o entendimento de função expressado por eles, nos 

possibilitou evidenciar os aspectos aqui elencados, que de certa forma nos 

propiciou em linhas gerais estabelecer um panorama das principais 

características que permearam o raciocínio desses estudantes. Dentre esses 

aspectos, destacamos, por exemplo, a crença no poder das operações formais 

em expressões algébricas, a utilização dos procedimentos de pontuar e extensão 

do traçado na construção de gráficos e a construção de retas para representar 

graficamente funções quadráticas, que estiveram presentes tanto nos grupos de 

alunos do Ensino Médio quanto naqueles do Ensino Superior, fato que nos levou 

a inferir que tais aspectos são produzidos no momento em que o estudante tem 

os primeiros contatos com o conceito, e possivelmente são carregados ao longo 

de toda a sua trajetória escolar. 

Na tentativa de trazer à tona as possíveis fontes dos aspectos 

evidenciados nas produções dos estudantes, procuramos na análise do material 

fornecido pelos professores também elencar alguns aspectos que julgamos 

relevantes, e que poderiam nos auxiliar na compreensão das características 

intrínsecas do fazer matemática dos estudantes, como também entender como os 

professores concebem a ideia de função e como isso emerge em sua atuação em 

sala de aula. Elencamos a seguir os aspectos que consideramos relevantes: 

� Predominância das funções afim e quadrática nas produções; 

� Presença maciça de situações e atividades encontradas em livros 

didáticos, exceto aquelas criadas pelo P2GPS; 

� Preferência pela representação gráfica de uma função; 

� Presença da compartimentalização do conhecimento nos professores, 

principalmente naqueles que atuavam Ensino Médio; 
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� Utilização dos procedimentos de pontuar e extensão do traçado na 

construção de gráficos; 

� Dificuldade de imaginar situações no âmbito da Física diferentes 

daquelas apresentadas nos livros, que apresentam uma relação 

funcional; 

� Crença no poder das operações formais em expressões algébricas; 

� Concepções que para alguns pareciam limitar-se a operacional e a 

pseudoestrutural e para outros aparentaram transitar entre a 

operacional e a estrutural; 

� Visão de função como processo, e não como objeto; 

� Presença dos saberes experienciais quando relatavam a respeito da 

atuação; 

� Conhecimento abrangente acerca dos materiais didáticos e do currículo 

de cada um dos níveis de ensino. 

 

Os aspectos aqui listados referentes aos professores nos permitiram 

destacar as principais características dos grupos compostos por esses sujeitos, e, 

em um panorama comparativo, também contribuíram para que pudéssemos 

evidenciar as possíveis convergências existentes entre os professores e 

estudantes na forma de pensar e no fazer matemática expressados por esses 

dois grupos de atores do processo de ensino e aprendizagem (professor e aluno), 

que figuraram nossa pesquisa. 

Em um panorama comparativo dos principais aspectos que evidenciamos 

nos dois grandes grupos (professores e estudantes), foi possível observar 

algumas confluências da prática do professor no fazer matemática dos 

estudantes. 

Dentre esses aspectos, inicialmente destacamos a crença das operações 

formais em expressões algébricas, evidenciada na pesquisa de Sierpinska (1992), 

que foi um fato presente nos dois grandes grupos. Ao observarmos as criações e 

os depoimentos dos professores, pudemos notar a presença de tal aspecto na 

grande maioria desses sujeitos. 
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Assim, ao examinarmos o que foi produzido pelos estudantes, notamos que 

esses sujeitos fizeram uso de expressões algébricas de maneira mais acentuada 

no teste II, principalmente naquelas atividades que realizaram sem maiores 

problemas no teste I, utilizando procedimentos puramente aritméticos. Esse fato 

pode indicar que a utilização acentuada de procedimentos algébricos no teste II 

possivelmente seja fruto desse aspecto presente na prática do professor, uma vez 

que os estudantes, tanto do Ensino Médio quanto do Superior, após a aplicação 

do teste inicial, passaram a ter aulas sobre função em suas respectivas 

instituições. 

Outro aspecto que consideramos relevante e que teve incidência nos dois 

grupos investigados foi a utilização dos procedimentos de pontuar e extensão do 

traçado, que em um contexto de comparação nos levou a inferir que a utilização 

desses procedimentos possivelmente seria fruto da prática docente, pelo fato de 

que, principalmente nas turmas da 1.ª série do Ensino Médio, no teste I, momento 

em que esses estudantes ainda não haviam tido contato formalmente com o 

conceito de função naquele ano, como era esperado, a maior parte não conseguiu 

realizar as atividades referentes à construção de gráficos. Já no teste II essas 

atividades começaram a ser realizadas, com a predominância dos procedimentos 

de pontuar e extensão do traçado, o que nos leva a acreditar que a utilização de 

tais procedimentos é introduzida pelo professor ainda no Ensino Médio, e, se não 

for feito um trabalho para reverter isso, certamente esse aspecto será carregado 

ao longo da escolaridade do indivíduo. 

A compartimentalização do conhecimento também foi um elemento que 

destacamos e esteve presente nos dois grupos, nas produções de vários 

estudantes, na prática dos docentes do Ensino Médio, em seus depoimentos, em 

que às vezes explicitavam certa preferência por trabalharem com os assuntos de 

maneira isolada, não se sentido à vontade de fazer relações no interior da própria 

Matemática, estabelecendo conexões entre os diferentes assuntos. 

O entendimento de função como uma relação foi algo que pudemos 

observar na maior parte dos professores investigados e nos estudantes, 

principalmente naqueles do Ensino Superior. Acreditamos que esse entendimento 

não tenha sido expressado com frequência no Ensino Médio pelo fato de o 
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nascimento de um novo objeto inicialmente depender de um processo de 

internalização (incubação) e condensação, que possivelmente não havia ocorrido 

nesses sujeitos. 

Quanto à visão de função como processo, e não como objeto que se 

mostrou presente em quase todos os estudantes investigados e em boa parte dos 

professores participantes da pesquisa, entendemos que isso se deva às 

concepções de função apresentadas pelos docentes, principalmente por aqueles 

que atuavam no Ensino Médio, que, no momento em procuramos identificá-las e 

classificá-las, se mostraram bastante misturadas, em alguns elas se limitavam à 

operacional e à pseudoestrutural, em outros, ela transitava entre a operacional e a 

estrutural. 

No tocante a divergências entre os aspectos evidenciados nos dois grupos, 

destacamos apenas a preferência dos professores por trabalharem com a 

representação gráfica da função. Tal aspecto pudemos observar nas produções 

da grande maioria dos professores investigados, contudo, conforme aponta 

Norman (1992), isso não ocorre com os estudantes que têm certa tendência em 

trabalhar com as representações simbólicas desse objeto.  

A predominância das representações gráficas nas produções do 

professores, seja nos enunciados das atividades, ou na sua realização, é de certa 

forma um aspecto favorável ao processo de ensino e aprendizagem, uma vez 

que, como explicita Norman (1992), esse tipo de registro possibilita evidenciar 

aspectos, tais como os pontos de descontinuidade, os intervalos de crescimento e 

decrescimento e os máximos e mínimos. Entretanto, é importante destacar que, 

apesar dessa versatilidade da representação gráfica, a mobilização e a 

coordenação das diferentes representações são fundamentais para o 

desenvolvimento das noções de função e para a compreensão do conceito. 

Encerrada a análise dos dados coletados, na sequência, faremos as 

considerações que julgamos relevantes ao concluir o presente estudo, e, ao 

ponderarmos sobre os resultados obtidos, responderemos à questão principal de 

pesquisa, por meio das respostas dadas às questões secundárias, bem como 

serão apontadas algumas sugestões para pesquisas futuras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta pesquisa teve como foco investigar como os professores concebem o 

conceito de função, como essa concepção se reflete no seu trabalho em sala de 

aula nos Ensinos Médio e Superior, e como essa noção é compreendida pelos 

alunos desses dois níveis de ensino. 

Resultados de avaliações externas, a nossa experiência como docente do 

Ensino Médio, bem como resultados de algumas pesquisas, já apontavam para 

uma deficiência por parte dos estudantes na compreensão de tal conceito. 

Pautados em tal constatação, realizamos uma revisão na literatura que discute 

questões inerentes ao nosso foco de pesquisa, que possibilitou perceber que, 

além das dificuldades apresentadas pelos estudantes de lidar com esse objeto 

matemático, existe um número reduzido de estudos que abordam o conceito de 

função e trazem o professor como sujeito investigado, e, ainda, considerando a 

busca que fizemos, não foi possível encontrar pesquisas que tratassem de tal 

conceito e investigassem ao mesmo tempo os dois sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem (professor e aluno). 

Diante desse cenário, e considerando que o conceito de função encontra-

se no cerne de muitos campos da Matemática, permeando boa parte da 

Educação Básica, com presença significava nos cursos superiores voltados à 

formação de professores que vão atuar no ensino das ciências, decidimos realizar 

uma investigação que permitisse trazer à tona aspectos referentes à 

compreensão desse conceito por parte de professores e estudantes dos Ensinos 

Médio e Superior. 
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Nesse sentido, a presente pesquisa investigou 128 estudantes e 10 

professores, sendo 73 estudantes do Ensino Médio provenientes de duas escolas 

públicas, 55 alunos dos cursos de licenciatura em Matemática, Física, Química e 

Biologia, de uma universidade pública; 8 professores que atuavam no Ensino 

Médio nessas escolas e outros dois pertencentes ao departamento de Física, 

Química e Matemática da Universidade. 

O processo de obtenção dos insumos necessários para a composição do 

nosso conjunto de dados ocorreu com os estudantes em dois momentos, no 

primeiro eles responderam um questionário a respeito do perfil estudantil e 

realizaram 13 atividades (teste I) referentes ao conceito de função. E no segundo, 

decorrido um semestre letivo no Ensino Superior e aproximadamente oito meses 

no Ensino Médio, eles voltaram a realizar a mesma lista de atividades (teste II). 

Paralelamente, os dados foram recolhidos junto aos professores por meio de 

questionários sobre o perfil, criação de situações/atividades que envolvessem o 

conceito em questão e entrevistas semiestruturadas. 

A sustentação teórica do estudo contou com os pressupostos de Duval 

(1988, 1996, 1999, 2003, 2009, 2011), Vinner (1992) e Tardif (2011), porém, na 

análise do material recolhido, respaldamo-nos também em outros estudos, 

presentes na revisão da literatura, por exemplo, Sfard (1992), Sierpinska (1992) e 

Norman (1992), pelo fato de acreditarmos que a fundamentação de um trabalho 

de pesquisa se inicia no momento em que se realiza uma revisão das produções 

existentes. 

Com as ideias advindas de Vinner (1992), procuramos evidenciar quatro 

fatores nas produções dos estudantes: a imagem que o indivíduo tinha do 

conceito diante da definição desse mesmo conceito; o raciocínio envolvido na 

realização das atividades; a compartimentalização do conhecimento; e o ganho 

cognitivo a longo prazo; e com os professores, procuramos trazer à tona somente 

os três primeiros aspectos destacados.  

Nessa perspectiva, a teoria dos Registros de Representação Semiótica de 

Raymond Duval foi de grande valia, dando-nos suporte para analisar a 

mobilização e a coordenação de registros de representação explicitados no 

material produzido pelos sujeitos, como também Sierpinska (1992) nos respaldou 
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no sentido de identificar alguns obstáculos e ações de compreensão inerentes ao 

conceito de função e as implicações disso nos quatro aspectos provenientes das 

ideias de Vinner (1992). 

Tardif (2011) e Norman (1992) nos deram subsídios no que se refere aos 

saberes do professor e a sua prática, sendo que o primeiro reporta-se aos 

saberes disciplinares, curriculares e profissionais de forma geral e o segundo toca 

nos saberes referentes ao conceito de função. 

A análise do material coletado apresentou quatro momentos distintos, e o 

primeiro consistiu em um estudo estatístico de cunho quantitativo, que permitiu 

verificar o desempenho de cada um dos oito grupos de estudantes (GEM1A, 

GEM3A, GEM1B, GEM3B, GESM, GESF, GESQ e GESB), e, em um panorama 

comparativo, observar a evolução por parte desses sujeitos, considerando os dois 

testes aplicados em momentos distintos. Salientamos que de certa forma o ganho 

cognitivo desses sujeitos já foi ser evidenciado nesse momento, porém foi algo 

muito geral, pois a análise estatística permitiu identificar se houve evolução, não 

sendo possível distinguir em quais aspectos ela foi mais ou menos acentuada e 

quais as implicações disso na compreensão do conceito por parte dos estudantes. 

O segundo momento consistiu na análise das estratégias empregadas 

pelos estudantes, que de certa forma veio complementar o primeiro, no sentido de 

que pudemos fazer um estudo a minucioso do que foi evidenciado inicialmente, e, 

considerando a décima terceira atividade, possibilitou a identificação das 

concepções manifestadas por esses sujeitos.  

Já no terceiro realizamos uma averiguação no material coletado com os 

professores, que possibilitou identificar nas produções escritas e/ou nos diálogos 

estabelecidos nas entrevistas a forma de pensar sobre objeto (raciocínio), a 

imagem que o sujeito tinha do conceito e a relação desta com a definição do 

conceito, bem como a compartimentalização do conhecimento e os saberes 

docentes (disciplinares, curriculares e profissionais) e aqueles específicos do 

conceito de função, na tentativa de estabelecer uma relação de tudo isso com as 

concepções de função manifestadas pelos docentes e o seu reflexo em sua 

prática. 
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No último momento da análise, destacamos os aspectos que se 

sobressaíram ao averiguarmos o material coletado nos dois grandes grupos 

(professores e alunos), com o intuito de evidenciar as confluências (e possíveis 

divergências) existentes entre os achados e mostrar que muito do fazer 

matemática dos estudantes está ligado a esses aspectos e concepções 

externalizadas pelo professor na sua atuação.  

O estudo das informações obtidas a princípio nos mostrou que dos oito 

grupos de estudantes apenas o GEM1B, o GEM3B e o GESF não apresentaram 

uma evolução significativa. E, daqueles que tiveram avanços, os resultados mais 

expressivos estatisticamente foram encontrados no GESQ e no GESB, que eram 

grupos formados por alunos que, ao responderem o questionário do perfil do 

estudante, na sua grande maioria disseram que a Matemática era a disciplina de 

que menos gostavam na Educação Básica e a que tinham mais dificuldade, o que 

permite inferir que para esses alunos a disciplina de Fundamentos de Matemática 

Elementar 1 oferecida para as quatro licenciaturas no período que separou o teste 

I do II proporcionou a eles, em particular, àqueles que constituíram o GESQ e o 

GESB, momentos de aprendizagem e não de rever aquilo que supostamente já 

tinham aprendido, como normalmente esse curso é encarado.  

Diferente do que aconteceu com o GESM e o GESF, que eram compostos 

por estudantes que diziam gostar de Matemática e ter certa facilidade com ela, o 

GESF, por exemplo, não apresentou uma evolução significativa, partiu no teste I 

com um índice de acertos considerado elevado e manteve no segundo 

praticamente o mesmo desempenho. Acreditamos que o fato de o assunto não 

ser novidade para esses estudantes e o índice de acertos elevados no teste I foi 

determinante para que não houvesse evolução significativa nesse grupo. 

Considerando o panorama criado pela análise estatística dos dados 

recolhidos junto aos estudantes, realizamos um exame mais detalhado desse 

material, que permitiu dimensionar a qualidade das evoluções apresentadas e 

também encontrar elementos que possivelmente fizeram com que houvesse 

poucos avanços nos grupos, cuja evolução não foi significativa.  
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Partindo dessa perspectiva, elencamos alguns aspectos que sobressaíram 

na produção dos estudantes e que apresentavam certa confluência com 

elementos que evidenciamos nas produções escritas e entrevistas concedidas 

pelos professores.  

A princípio, notamos que no teste II houve uma predominância em todos os 

grupos da utilização de expressões algébricas na realização das atividades, 

mesmo aquelas em que no teste I foram empregados procedimentos aritméticos, 

o que aponta para uma crença no poder das operações formais em expressões 

algébricas. Esse mesmo aspecto foi observado nas produções e depoimentos de 

grande parte dos professores investigados, indicando que possivelmente a 

valorização da utilização de procedimentos algébricos tenha sido desenvolvida 

nos alunos do Ensino Médio no período que estudaram o conceito de função 

(entre os testes I e II), e naqueles do Ensino Superior, e isso poderia ser algo que 

já traziam da Educação Básica e ainda ganhou mais força no curso superior. 

Na conversão do registro algébrico para o gráfico, foi possível notar nas 

produções da maior parte dos estudantes uma predominância dos procedimentos 

de pontuar e extensão do traçado, o que caracteriza uma conversão quantitativa. 

As produções dos professores revelaram que, ao realizarem esse tipo de 

conversão, eles também privilegiaram esses dois procedimentos, fato que 

evidencia um possível reflexo no fazer matemática dos alunos da forma de pensar 

do professor (raciocínio) empregado em sua prática docente. Contudo, foi 

possível observar uma pequena diminuição na utilização desses procedimentos 

no teste II, principalmente nos grupos do Ensino Superior, que possivelmente se 

deve ao fato de a disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1 ser 

ministrada no momento em que coletamos os dados pelo P2GPS, que mostrou na 

realização de suas atividades uma conversão qualitativa entre os registros 

algébrico e gráfico, interpretando as implicações dos valores escalares 

pertencentes à representação algébrica no registro gráfico. 

A compartimentalização de conhecimento foi outro aspecto presente na 

produção dos estudantes e possível de ser percebida no relato da maioria dos 

professores. De acordo com esses relatos, os docentes veem os conteúdos 

matemáticos como elementos isolados, não privilegiam em suas práticas a 
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relação interna na própria Matemática e preferem explorar os conteúdos de 

maneira sequencial e fragmentada, como apresentada nos livros didáticos. 

O entendimento de função como relação foi expresso pela maior parte dos 

estudantes do Ensino Superior e também esteve presente nas produções e 

relatos dos professores. No entanto, o motivo de esse entendimento não ser 

frequente nos estudantes do Ensino Médio talvez se deva ao fato de que 

possivelmente os professores e os alunos do Ensino Superior tenham reificado ou 

estavam bem próximos de tal reificação do conceito, o que indica uma concepção 

estrutural, coisa que certamente não ainda não havia sido alcançada pelos alunos 

do nível médio. 

Contudo, uma visão de função como processo e não como objeto esteve 

presente em quase todos os estudantes e em boa parte dos professores, e 

acreditamos que isso se deva às concepções de função apresentadas pelos 

docentes. Alguns se limitaram à operacional e à pseudoestrutural e outros 

oscilaram entre a operacional e a estrutural. Esse fato justifica a dificuldade que 

tivemos de classificar as concepções, pois o caráter transitório em que elas se 

apresentaram impediu em certos momentos caracterizá-las com absoluta certeza. 

O comparativo do material recolhido junto a professores e estudantes 

permitiu evidenciarmos que os docentes apresentaram certa tendência em 

privilegiar o registro gráfico, seja nos enunciados ou na realização das atividades. 

Já os estudantes mostraram uma preferência em trabalhar com registros 

algébricos, o que indicou uma divergência entre esses dois grupos, pois essa 

propensão apresentada pelos professores não se revelou nos estudantes, que 

apresentaram várias dificuldades ao lidarem com o registro gráfico. Isso pode 

estar ligado à importância dada ao registro algébrico pelos professores, 

principalmente aqueles do nível médio, que foi manifestada nas entrevistas, e não 

em suas produções. 

As informações coletadas com os professores também trouxeram à tona 

que principalmente aqueles que atuavam no Ensino Médio tinham certa tendência 

em contemplar em suas atividades situações presentes nos livros didáticos, 

apesar de muitos expressarem que entendiam que o ensino de funções deveria 

inicialmente envolver situações do “mundo real”, as quais pudessem permitir ao 
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estudante dar um “efetivo significado real no que está aprendendo”. O predomínio 

de contextos normalmente encontrados nos livros didáticos nas criações dos 

professores não nos causou estranheza, pois dentre os recursos utilizados na 

preparação e execução das aulas o livro foi aquele que os docentes mais 

exploravam, mesmo tendo disponível outros recursos, por exemplo, o 

computacional. 

Após a análise sistemática e interpretativa das informações coletadas, por 

meio dos diferentes instrumentos, e apresentação de argumentos no decorrer 

dessas considerações que buscaram responder às questões secundárias da 

pesquisa, sentimo-nos aptos para responder a questão central que norteou essa 

investigação, qual seja: 

 

Quais as concepções de função manifestadas por professores dos 

Ensinos Médio e Superior e como elas se revelam em suas propostas 

de ensino? Que concepções deste conceito emergem no momento em 

que estudantes desses dois níveis de ensino realizam atividades 

relacionadas a essa noção? 

 

Responder essa questão consistiu em um grande exercício de 

interpretação, em razão do volume de informações coletadas e da complexidade 

do tema, que exigiu uma articulação entre diferentes teorias em um movimento de 

complementaridade na tentativa de interpretarmos o maior número possível de 

informações que pudessem dar mais confiabilidade aos nossos achados, gerando 

resultados consistentes. 

O emprego de diferentes teorias descritas no capítulo da fundamentação 

teórica e a busca de outras presentes na revisão da literatura no momento da 

análise dos dados permitiram que refletíssemos a respeito do processo de 

conceber um objeto matemático. O processo histórico de evolução do conceito de 

função foi marcado por diversas idas e vindas, acertos e erros, bem como 

influenciado por crenças e concepções, cujos reflexos estão presentes no 

processo de ensino e aprendizagem. 
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O ensino e a aprendizagem de conceitos matemáticos, em específico o de 

função, evolvem em seu desenrolar aspectos particulares de cada um dos atores 

que estão em cena, e alguns desses aspectos possibilitam determinar com 

bastante clareza a qual sujeito pertence. No entanto, existem outros que estão 

presentes tanto no fazer do professor quanto nas produções dos alunos que 

levam a inferir que muito do que é feito pelos estudantes é fruto da prática 

docente. 

Ao entrar em contato com um novo conceito, inicialmente o estudante cria 

em sua mente uma imagem de tal conceito, que normalmente tem alguma relação 

com ele, que muitas vezes não condiz com a sua definição. Assim, aspectos 

relacionados ao ensino constituem-se em elementos fundamentais para que essa 

imagem inicial ao longo do tempo seja modelada pela definição do conceito, 

propiciando a compreensão. 

Neste sentido, os saberes daquele que ensina entram em jogo, e cabe a 

esse sujeito proporcionar situações de aprendizagem que levem o estudante a 

construir uma imagem do conceito que seja condizente a sua definição. Contudo, 

conhecer o conteúdo a ser ensinado não garante a aprendizagem dos alunos, 

ofício de ensinar, exige do docente uma gama de saberes, sendo que muitos 

deles são incorporados em sua prática ao longo de sua carreira no magistério, 

constituindo um “eu profissional” carregado por suas crenças e concepções; e 

isso envolve peculiaridades inerentes de cada sujeito que se constituem em 

“macetes” que fazem com que cada indivíduo tenha seu jeito particular de atuar. 

Assim, essa forma particular de atuar possivelmente influencia no 

aprendizado, fazendo com que aos poucos o aprendiz incorpore em sua forma de 

pensar (raciocínio) certos aspectos, e, consequentemente, o seu fazer 

matemática e as concepções explicitadas passam a estar intimamente ligados à 

atuação do professor, que envolve uma diversidade de saberes, como os 

disciplinares, curriculares profissionais e experienciais. 

Considerando que essa forma particular de atuar inerente de cada 

professor, além dos seus diferentes saberes, também envolve suas concepções, 

e que isso de alguma forma reflete no aprendizado dos alunos, então identificar 

tais concepções permite entender um pouco do movimento que ocorre no 
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processo de ensino e aprendizagem, como também quais delas perpassam esse 

processo. Nesse sentido, uma classificação das diferentes concepções 

evidenciadas nos sujeitos envolvidos no processo (professor e aluno) é pertinente 

para a identificação delas. Assim, a classificação das concepções de função 

definida por Sfard (1992), que as distingue em operacional, pseudoestrutural e 

estrutural, foi pertinente e nos auxiliou na identificação das concepções 

explicitadas pelos sujeitos. 

Entretanto, identificar uma concepção e classificá-la não foi tarefa simples, 

pois muitos indivíduos, e principalmente aqueles em que a compreensão de 

função estava em processo de construção, mostraram estar passando por uma 

fase de transição da operacional para a estrutural, e, como toda transição 

cognitiva, o encadeamento não segue uma única direção. Isso dificultou 

determinar com certeza se a concepção de função que o indivíduo apresentava 

era operacional ou estrutural. 

Partindo dessa perspectiva, a concepção operacional foi facilmente 

identificada e mais frequente na maioria dos estudantes, e principalmente 

naqueles provenientes do Ensino Médio, no teste I. No entanto, a evolução 

apresentada por eles no teste II, em especial daqueles do Ensino Superior, 

culminou em um tipo de concepção que trazia em seu bojo aspectos da 

concepção estrutural. Todavia, para se chegar à tal concepção, a evolução do 

conceito no indivíduo deve passar por três estágios: a interiorização, a 

condensação e a reificação, sendo este último indispensável para uma concepção 

estrutural, pois, se não existir a reificação, todo processo é puramente 

operacional. Assim, em grande parte dos estudantes do Ensino Médio foi possível 

notar no teste II um tipo de concepção intermediária que estava entre a 

operacional e a estrutural, a pseudoestrutural. Já nos estudantes do Ensino 

Superior a classificação do tipo de concepção não foi tão simples, pois a 

consistência de algumas respostas apontava para a concepção estrutural, porém, 

em virtude de certas limitações de nossos instrumentos de coleta, não foi possível 

identificar se esses sujeitos atingiram ou não a reificação. 

Considerando que as concepções operacional e estrutural são 

complementares e que dependendo da situação em que o sujeito se encontra ele 
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pode passar de uma para outra quantas vezes julgar necessário, entendemos que 

alguns dos professores nos relatos presentes nas entrevistas manifestaram 

concepções de função bastante próximas da estrutural e outros ficaram na 

operacional e pseudoestrutural. No entanto, em suas criações, principalmente nas 

atividades, houve certa predominância da concepção operacional. 

Quanto às concepções operacional e pseudoestrutural, vale ressaltar que, 

enquanto a primeira é saudável no processo de ensino e aprendizagem, sendo 

indispensável para dar respostas a questões matemáticas, a segunda, não, pois 

ela limita a compreensão, podendo ser prejudicial para o processo, porém de 

certa forma ela é quase inevitável quando se faz uma abordagem estrutural. 

Nessa direção, a interpretação do material coletado com os professores 

permitiu identificarmos que alguns deles apresentavam concepções limitadas a 

operacional e pseudoestrutural, outros transitavam entre a operacional e a 

estrutural, sendo que a operacional predominou nas atividades criadas por eles e 

a estrutural esteve presente nos depoimentos concedidos nas entrevistas. 

Já os alunos do Ensino Médio, ao final do estudo, mostraram transitar entre 

as concepções operacional e pseudoestrutural. Apesar de algumas respostas 

apontarem para a estrutural, algumas dificuldades apresentadas por eles, por 

exemplo, como estabelecer relações entre o registro algébrico e a representação 

gráfica de uma função, indicaram para a concepção pseudoestrutural. Com os 

alunos do Ensino Superior a situação foi um pouco mais complexa, pois a análise 

dos dados revelou, a princípio, a presença nítida de aspectos operacionais, 

porém, com o passar do tempo, algumas respostas mais consistentes surgiram, o 

que apontava que as concepções manifestadas não se limitavam apenas a 

aspectos operacionais. No entanto, em razão de limitações dos instrumentos de 

coleta, não foi possível identificar se esses estudantes atingiram a reificação do 

conceito. 

Todas as reflexões feitas aqui nos levaram a entender que conceber um 

objeto matemático constitui-se em um processo que envolve aspectos que vão 

além dos saberes referentes ao conteúdo propriamente dito, principalmente 

quando o sujeito que o concebe é o professor que carrega consigo suas crenças 

e outros saberes que vão sendo incorporados à sua prática ao longo da carreira. 
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Sob esse prisma, temos a convicção de que a Educação Matemática como área 

produtora de conhecimentos científicos necessita de outros estudos que 

investiguem as concepções de função e coloquem em um mesmo plano 

professores e alunos. 

Diversas pesquisas a respeito das concepções de função são feitas com 

estudantes, as quais apontam as dificuldades desses indivíduos, a evolução deles 

ao passarem por uma intervenção de ensino, como também a maneira que tais 

concepções são manifestadas quando o estudante trabalha com esse objeto 

matemático. Entretanto, grande parte do que o aluno faz em Matemática é fruto 

do que ele construiu nos bancos escolares, seja nas escolas de Educação Básica 

ou nas universidades, e o processo que leva o aprendiz a conceber determinado 

conceito é gerido pelo professor. Portanto, ao trazer a tona algumas confluências 

entre os dois grupos (professores e estudantes), fica claro que as concepções 

explicitadas pelos estudantes estão intimamente ligadas à atuação do professor 

em sala de aula, e que por sua vez esta tem como um de seus elementos 

propulsores as concepções desses sujeitos. 

Diante disso, entendemos que ainda existe muita coisa a ser explorada a 

respeito das concepções de professores e estudantes no que se refere ao 

conceito de função. No que tange à nossa investigação, ressaltamos a 

abrangência do estudo, no sentido de contemplar tanto o Ensino Médio quanto o 

Superior, todavia a quantidade de informações coletadas fez com que algumas 

dificuldades surgissem no momento da interpretação delas. Assim, uma 

adequação dos instrumentos de coleta, diminuindo o número de atividades 

realizadas pelos estudantes, propondo questões mais abertas e permitindo que 

eles expressem seu raciocínio de maneira mais espontânea, poderia fornecer 

dados mais esclarecedores acerca dos estágios das concepções apresentadas. 

Acreditamos também que entrevistas com alguns alunos poderiam ajudar a 

desvelar outros aspectos, como a reificação. No tocante aos professores, 

entendemos, ao final do estudo, que seria interessante que tivéssemos os 

questionado de maneira direta sobre o seu entendimento de função, tal como foi 

feito com os estudantes, pois isso poderia ter nos ajudado a identificar com mais 

certeza as concepções manifestadas por eles. 
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Por fim, temos a consciência de que as análises e as reflexões realizadas 

ao longo deste estudo, bem como os apontamentos que fizemos no decorrer das 

considerações finais, se constituem em interpretações possíveis nos limites desta 

pesquisa. Dessa forma, mesmo acreditando nos argumentos e achados que 

enunciamos, temos certa criticidade para vislumbrarmos os resultados alcançados 

e a consciência de seu caráter provisório, pois entendemos que outros estudos 

podem ser realizados e trazer elementos que ampliem ou até mesmo consolidem 

as ideias aqui defendidas. 
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APÊNDICES 
 
 

Apêndice A 

 
 

PERFIL DOS PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR 

 

 

Nome:__________________________________________________________________ 

 
Instituição(ções) em que trabalha: ____________________________________________ 

1- Data de Nascimento:_______/_______/______ 

 
2- Titulação: 

Graduação:__________________________________Inst._____________ano______ 

Especialização:_______________________________Inst._____________ano______ 

Mestrado:____________________________________Inst._____________ano_____ 

Doutorado:___________________________________Inst._____________ano_____ 

Área de pesquisa:___________________________________________ 

 
3- Disciplina(s) que leciona na(s) instituição(ções) de Nível Superior em que trabalha: 

Disciplina:_______________________________ Curso:_____________________ 

Semestre_____________ Instituição____________________________________ 

Disciplina:_______________________________ Curso:_____________________ 

Semestre_____________ Instituição ___________________________________ 

Disciplina:____________________________ Curso:_______________________ 

Semestre_______________ Instituição _________________________________ 

COD. 
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4- Jornada de trabalho:  

Instituição 1:__horas/sem   Instituição 2: __horas/sem   Instituição 3: __horas/sem 

 
5- Tempo de docência no Ensino Superior:_____________anos 

 
6- Leciona no Ensino Fundamental ou Médio?  SIM (  )  NÃO (  )  Há quanto tempo?___ 

 

7- Já lecionou no Ensino Fundamental ou Médio?  SIM (  )  NÃO (  )  Por quanto 
tempo?____ 

 
 
 
 
 



 

Apêndice B 

 

 

PERFIL DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO 

 

Nome:__________________________________________________________________ 

 

Instituição(ões) em que trabalha: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

1- Data de Nascimento:_______/_______/______ 

 

2- Titulação: 

Graduação: Curso:______________________________Inst.________________ 

Especialização: Curso:___________________________Inst.________________ 

Mestrado: Curso:________________________________Inst.________________ 

Doutorado:_____________________________________Inst.________________ 

Área de pesquisa:___________________________________________________ 

 

3- Disciplina(s) que leciona na (as) instituição (ões) em que trabalha: 

 

3.1- Instituição 1:_________________________________________________________ 

Disciplina:______________________  (  ) E.F.    (  ) E.M. Séries/Anos:__________ 

Disciplina:______________________  (  ) E.F.    (  ) E.M. Séries/Anos:__________ 

Disciplina:______________________  (  ) E.F.    (  ) E.M. Séries/Anos:__________ 

 

3.2- Instituição 2:_________________________________________________________ 

Disciplina:_______________________  (  ) E.F.    (  )  E.M. Séries/Anos:_________ 

Disciplina:_______________________  (  ) E.F.    (  ) E.M. Séries/Anos:__________ 

Disciplina:_______________________  (  ) E.F.    (  ) E.M. Séries/Anos:__________ 

 

 

COD. 
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4- Jornada de trabalho:__________ horas/semanais 

 

5- Tempo de docência no Ensino Fundamental:_____________ anos 

 

6- Tempo de docência no Ensino Médio:_____________ anos 

 

7- Leciona no Ensino Superior?        (  ) SIM     (  ) NÃO  

 

8- Caso tenha respondido NÃO na questão anterior, já lecionou?  (  ) SIM   (  ) NÃO.  Por 

quanto tempo?___________________________________ 

 

 

 



 

Apêndice C 

 
 

CRIAÇÃO LIVRE DO PROFESSOR 
 
 

1- No espaço a seguir, descreva uma situação que você considera adequada para 
introduzir o assunto função pela primeira vez para sua turma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Crie e resolva quatro atividades que envolva o conceito de função e na resolução 

privilegie a mudança entre os diferentes tipos de registros de uma função. 
 
Atividade 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD. 
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Atividade 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apêndice D 

 
 

 

Protocolo de entrevista com os professores do Ensin o Superior 

 

1- Qual ou quais a (as) disciplina (as) que o Sr/Sra. Ministra? 

2- Quantas vezes já ministrou esta (as) disciplina (as) nos cursos de licenciatura? 

3- O estudo das funções faz parte do seu plano de curso para os alunos da licenciatura? 

Em qual semestre? 

4- (em caso afirmativo) Quais tipos de função o Sr/Sra aborda em sala de aula? 

5- O Sr/Sra poderia explicar como faz para explorar pedagogicamente esse conteúdo?  

6- Considerando que esse conceito é tido como básico para o estudo de outras 

disciplinas como, por exemplo, o Cálculo Diferencial e Integral, o Sr/Sra tem 

conhecimento de quais tipos de funções são apresentadas aos alunos do curso de 

licenciatura? E de que forma eles são ser abordados?  

7- Na sua opinião, o conceito de função merece uma atenção especial no currículo dos 

cursos de licenciatura ou trata-se de um assunto que já foi visto na escola básica e 

não merece tratamento especial? 

8- Vamos falar agora sobre a Educação Básica. O Sr/Sra acredita que o trabalho com 

funções deve ser iniciado apenas no Ensino Médio? Ou pode ser trabalhado no 

Ensino Fundamental? Em qual série/ano? 

9- Quais são as maiores dificuldades que o Sr/Sra enfrenta quando trabalha o conceito 

de função com seus alunos? 

10- De forma geral o Sr/Sra considera que o currículo desta Universidade propicia uma 

boa formação aos alunos quanto ao ensino de funções? 

 

 

COD. 



 

Apêndice E 

 

 

 

Protocolo de entrevista com os professores do Ensin o Médio 

 

1- O estudo das funções faz parte do seu plano de curso para os alunos do Ensino 

Médio? Em qual série/ano? 

2- O Sr/Sra. Ensina função para seus alunos no Ensino Médio? Há quanto tempo? 

3- (em caso afirmativo) Quais tipos de função o Sr/Sra aborda em sala de aula? 

4- Sr/Sra poderia explicar como faz para explorar pedagogicamente esse conteúdo? Quer 

dizer, poderia me explicar com mais detalhes como prepara a aula para o ensino de 

função? 

5- Quais os materiais que utiliza para preparar suas aulas quando aborda o conceito de 

função? 

6- O Sr/Sra acredita que o trabalho com funções deve ser iniciado apenas no Ensino 

Médio ou pode ser trabalhado no Ensino Fundamental? Em qual série/ano? 

7- Na sua opinião, o conceito de função merece uma atenção especial no currículo do 

Ensino Médio ou trata-se de um assunto que merece um aprofundamento somente no 

Ensino Superior? 

8- O Sr/Sra considera que o material oferecido aos alunos (livros, apostilas, etc) é 

suficiente para uma boa formação dos alunos com relação ao conceito de função 

visando o ingresso na universidade? 

9- Quais são as maiores dificuldades que o Sr/Sra enfrenta quando trabalha o conceito 

de função com seus alunos? 

10- De forma geral o Sr/Sra considera que o currículo oferecido por esta escola propicia 

uma boa formação aos alunos quanto ao ensino de funções? 

 
 

COD. 



 

Apêndice F 
 
 
 

PERFIL DO ESTUDANTE 
 
 
Nome: ____________________________________________Idade:_______Série: ___ 
 
 
1. Onde você estudou o Ensino Fundamental (1ª à 8ª série)? 

(  ) Escola Pública/ensino regular    
(  ) Escola Particular/ensino regular    
(  ) Supletivo público (EJA)  
(  ) Supletivo particular (EJA)  
(  ) Outras, quais?__________________ 

 

2. Lembrando do tempo em que você cursava o Ensino Fundamental, enumere, segundo 
a ordem de sua preferência, as disciplinas abaixo 
OBS: 8 significa a disciplina que você mais gostava  e 1 aquela que você menos 
gostava  
(  ) Português (  ) Matemática (  ) História (  ) Ciências 
(  ) Inglês  (  ) Geografia  (  ) Arte (  ) Ed. Física 

 

3. Como você avalia seu desempenho na disciplina de Matemática no Ensino 
Fundamental. 
(  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Fraco (  ) Muito fraco 

 

4. Liste os conteúdos de Matemática que você lembra que estudou no Ensino 
Fundamental. Dê uma nota de 0 a 10 para ele. Essa nota deve considerar sua 
aprendizagem. Zero  (0) quando você nada  aprendeu e dez (10) quando você 
aprendeu tudo . Explique o porquê da nota atribuída para cada conteúdo 

 
CONTEUDO   NOTA   PORQUE 
_______________________ ______  _________________________ 

_______________________ ______  _________________________ 

_______________________ ______  _________________________ 

_______________________ ______  _________________________ 
 
 

COD. 



 

Apêndice G 

 
 

PERFIL DO ESTUDANTE 
 
 
Nome: _____________________________________________Idade:_______Série: ___ 
 

1. Onde você estudou o Ensino Fundamental (1ª à 8ª série)? 
(  ) Escola Pública/ensino regular 
(  ) Escola Particular/ensino regular 
(  ) Supletivo público (EJA) 
(  ) Supletivo particular (EJA) 
(  ) Outras, quais?__________________ 

 

2. Lembrando do tempo em que você cursava o Ensino Fundamental, enumere, segundo 
a ordem de sua preferência, as disciplinas abaixo 
OBS: 8 significa a disciplina que você mais gostava  e 1 aquela que você menos 
gostava  
(  ) Português (  ) Matemática (  ) História (  ) Ciências 
(  ) Inglês  (  ) Geografia  (  ) Arte (  ) Ed. Física 

 

3. Como você avalia seu desempenho na disciplina de Matemática no Ensino 
Fundamental. 
(  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Fraco (  ) Muito fraco 

 

4. Com relação ao Ensino Médio, atribua notas para as disciplinas abaixo, segundo a 
ordem de sua preferência: 
OBS: 10 significa a disciplina que você mais gostava  e 1 aquela que você menos 
gostava  
(  ) Português (  ) Matemática (  ) História (  ) Física (  ) Inglês 
(  ) Geografia (  ) Arte  (  ) Química (  ) Biologia (  ) Ed. Física 

 

5. Continuando a pensar sobre o Ensino Médio, como você avalia seu desempenho em 
Matemática 
(  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Fraco (  ) Muito fraco 

 

6. Liste os conteúdos de Matemática que você lembra que estudou no Ensino Médio. Dê 
uma nota de 0 a 10 para ele. Essa nota deve considerar sua aprendizagem. Zero  (0) 
quando você nada  aprendeu e dez (10) quando você aprendeu tudo . Explique o 
porquê da nota atribuída para cada conteúdo 

 
CONTEUDO   NOTA   PORQUE 
_______________________ ______  _________________________ 

_______________________ ______  _________________________ 

_______________________ ______  _________________________ 

_______________________ ______  _________________________ 

 

COD. 
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7 Você pretende prestar a prova do ENEM este ano? 
(  ) SIM, por que: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(  ) NÃO, por que:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

As questões 8 e 9 só devem ser respondidas se você respondeu SIM na questão 7. 
 

8. Como você está se preparando para o ENEM? 
(  ) Estou fazendo cursinho 
(  ) Estou fazendo aula particular 
(  ) Só estou cursando somente o Ensino Médio 
(  ) Estou estudando sozinho em casa 
(  ) outro, qual ______________ 

 

9. Para você, a prova mais difícil no ENEM será da disciplina de: ___________________ 

Por que: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



 

Apêndice H 

 

 

PERFIL DO ESTUDANTE 
 
 
Nome: ____________________________Idade:___ Curso: ___________ Semestre: ___ 
 

1. Onde você estudou o Ensino Fundamental (1ª à 8ª série)? 
(  ) Escola Pública/ensino regular  (  ) Escola Particular/ensino regular 
(  ) Supletivo público (EJA)  (  ) Supletivo particular (EJA) 
(  ) Outras, quais?_________________________ 

 

2. Lembrando do tempo em que você cursava o Ensino Fundamental, enumere, segundo 
a ordem de sua preferência, as disciplinas abaixo 
OBS: 8 significa a disciplina que você mais gostava  e 1 aquela que você menos 
gostava  
(  ) Português (  ) Matemática (  ) História (  ) Ciências 
(  ) Inglês  (  ) Geografia  (  ) Arte (  ) Ed. Física 

 

3. Como você avalia seu desempenho na disciplina de Matemática no Ensino 
Fundamental. 
(  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  )  Fraco (  ) Muito fraco 

 

4. Onde você estudou o Ensino Médio? 
(  ) Escola Pública/ensino regular  (  ) Escola Particular/ensino regular 
(  ) Supletivo público (EJA)  (  ) Supletivo particular (EJA) 
(  ) Outras, quais?__________________ 

 

5. Ainda sobre o Ensino Médio, atribua notas para as disciplinas abaixo, segundo a 
ordem de sua preferência: 
OBS: 10 significa a disciplina que você mais gostava  e 1 aquela que você menos 
gostava  
(  ) Português (  ) Matemática (  ) História (  ) Física (  ) Inglês 
(  ) Geografia (  ) Arte  (  ) Química (  ) Biologia (  ) Ed. Física 

 

6. Continuando a pensar sobre o Ensino Médio, como você avalia seu desempenho em 
Matemática 
(  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  )  Fraco (  ) Muito fraco 

 

7. Liste os conteúdos de Matemática que você lembra que estudou no Ensino Médio. Dê 
uma nota de 0 a 10 para ele. Essa nota deve considerar sua aprendizagem. Zero  (0) 
quando você nada  aprendeu e dez (10) quando você aprendeu tudo . Explique o 
porquê da nota atribuída para cada conteúdo 
 
 
 
 

COD. 



APÊNDICE H 
 

 411 

CONTEUDO   NOTA   PORQUE 
_______________________ ______  _________________________ 

_______________________ ______  _________________________ 

_______________________ ______  _________________________ 

_______________________ ______  _________________________ 

_______________________ ______  _________________________ 

 

8. No ano em que prestou o ENEM você fez: 
(  )  cursinho 
(  ) aula particular 
(  ) só cursou o Ensino Médio 
(  ) outro ____________ 

 

9. Lembrando do ENEM, a prova mais difícil foi da disciplina de: ____________________ 
Por que: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

10 Marque com X o motivo que lhe levou a fazer este curso. 
OBS: Você pode marcar mais de uma opção 
(  ) Era o que eu queria estudar mesmo 
(  ) Eu sempre gostei muito dessa disciplina 
(  ) Foi o curso que eu achei que daria para entrar na Universidade porque não é tão 

concorrido 
(  ) Outro, especifique: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 



 

Apêndice I 

 

 

Instrumento de coleta de dados(Teste I – Ensino Méd io) 
 

 

Nome: _________________________________________________________Série:____ 
 

Atividade 01:  Um taxista cobra as suas corridas da seguinte maneira: R$ 5,00 como 
valor fixo inicial, mais R$ 2,00 por km rodado. Com base nessas informações, preencha a 
tabela abaixo: 
 

km rodado 1 km 3 km 5,25 km 7,7 km 15 km 
Valor cobrado em (R$)      

 

 
 

Analise a tabela que acabou de preencher, existe uma relação de interdependência entre 
a quantidade de km rodado e o valor cobrado? Se sim, explique como é essa relação e, 
expresse-a algebricamente. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Atividade 02:  A escala S de temperatura foi desenvolvida com base nas temperaturas 
máxima e mínima na cidade de Sorocaba-SP. A correspondência com a escala Celsius é 
representada por S=1,5C+20. 
Com base nessas informações, preencha a tabela a seguir e determine em que 
temperatura a água ferve na escala S. 
 

Temperatura na escala Celsius 20 35,5         42 50,2 75 100 
Temperatura na escala S       
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Atividade 03: Seu Juca pretende construir um campo de futebol para seus netos, para 
tanto, dispõe de 100 metros lineares de tela para fechar o campo. Para ter um melhor 
aproveitamento da tela, ele decidiu fazer o cercado encostado na parede de sua casa, 
como mostra a figura a seguir. 

 
 
Nessas condições, preencha a tabela abaixo. 
 

Largura do cercado 5 m 7,8 m 12 m 25 m 30 m x m 
Comprimento do cercado       
Área do cercado       

 

 

 
Analise a tabela que acabou de preencher e, escreva algebricamente a relação existente 
entre a área, a largura e o comprimento do cercado e, explique com suas palavras como 
é essa relação.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Atividade 04: Uma bala é disparada de um canhão (como mostra a figura) e sua 
trajetória é descrita por uma parábola de equação y=-3x2+60x (sendo x e y em metros).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 

Com base nessas informações preencha a tabela a 
seguir 
 

x 1 m 5 m 8 m 10 m 12 m 15 m 19 m 

y        

Observando a tabela que acabou de preencher, é 
possível notar que os valores obtidos refletem a 
ideia de simetria na parábola, explique por que esse 
fenômeno acontece 
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Atividade 05: Dois taxistas cobram suas corridas da seguinte maneira: 

� o taxista A cobra R$ 1,50 por km rodado mais um valor fixo de R$ 15,00, sendo essa 
relação expressa por v=1,5x+15 (v é o valor cobrado pela corrida e x a quantidade de 
km rodados); 

� o taxista B cobra R$ 4,00 por km rodado, sendo essa relação expressa por v=4x (v é o 
valor cobrado pela corrida e x a quantidade de km rodados). 

Com base nessas informações, esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos que 
representam os valores cobrados pelos taxistas em função da quantidade de quilômetros 
rodados. 
 

 
 

De acordo com o gráfico que construiu, a partir de quantos km é mais vantajoso andar 
com o taxista A? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Atividade 06: Esboce o gráfico da função f(x)=x2-1. 
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Atividade 07:  Associe cada uma das funções f: RR →  abaixo as suas respectivas 
representações gráficas. 

FUNÇÕES:   (I) f(x)=2x    (II) f(x)=2x+1    (III) f (x)=-3x+1      (IV) f(x)=3 

 

    (    )                            (    )                             (    )                              (    ) 

Comente as estratégias que utilizou para relacionar cada uma das funções as suas 
respectivas representações gráficas. 

Função(I):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Função(II):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Função(III):______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Função(IV):______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Atividade 08: Observe as representações gráficas a seguir 
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O gráfico em vermelho é uma representação da função f(x)=x2, que chamamos de função 
de referência. Já o gráfico em azul, representa uma função que chamamos de função 
associada e foi obtido a partir da função de referência com algumas alterações. Com 
base nas informações, responda: 
 
a) observado as representações gráficas, quais as alterações que ocorreram na 
representação gráfica da função associada, considerando que ela foi obtida a partir da 
função de referência? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

−8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5 6 7 8

−7

−6

−5

−4

−3

−2

−1

1

2

3

4

5

6

7

x

y

−7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5 6 7 8

−7

−6

−5

−4

−3

−2

−1

1

2

3

4

5

6

7

x

y

−8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5 6 7 8

−7

−6

−5

−4

−3

−2

−1

1

2

3

4

5

6

7

x

y

−8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5 6 7 8

−7

−6

−5

−4

−3

−2

−1

1

2

3

4

5

6

7

x

y



APÊNDICE I 
 

 416 

b) determine as coordenadas do vértice de cada uma das parábolas que representam 
graficamente as funções.  função de referência V (_______,_______) função 
associada V (_________,_______) 
 

c) escreva a expressão algébrica que representa o gráfico da função associada. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Atividade 09:  Um técnico em informática cobra R$ 26,00 por hora de serviço mais um 
valor fixo de R$ 14,60 de taxa de visita. Nessas condições, qual será o valor cobrado pela 
manutenção da rede de computadores de uma empresa que demorou 12 horas e 15 
minutos para ser concluída? 
 

 

 
Atividade 10: Na casa de uma família que gasta cerca de 0,5 kg de gás de cozinha por 
dia, a massa contida em um botijão doméstico de 13Kg varia com o tempo de acordo 
com a fórmula m = 13-0,5t, onde t é o tempo em dias. 
 
a) Calcule a massa de gás que resta em um botijão após 10 dias de uso. 
 

 
 

b) Calcule o número de dias necessários para essa família consumir 6 kg de gás. 

 

 
 

Atividade 11 Um avião de 100 lugares foi fretado para uma excursão. A companhia 
exigiu de cada passageiro R$ 800,00 mais 10,00 por cada lugar vago. Para que número 
de passageiros a rentabilidade da empresa é máxima?  
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Atividade 12:  Uma fábrica de parafusos tem a sua produção modelada de tal maneira 
que o custo C para produzir uma quantidade q de parafusos é representado pela 
expressão C(q)=q2-10q+800. Nessas condições, qual a produção correspondente a um 
custo de R$ 8000,00? 
 

 
 

Atividade 13: Explique com suas palavras qual é o significado matemático de função. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Instrumento de coleta de dados (Teste I – Ensino Su perior) 
 
 
 
 
 
Nome: __________________________________Curso: ________________Semestre:__ 
 
Atividade 01:  Um taxista cobra as suas corridas da seguinte maneira: R$ 5,00 como 
valor fixo inicial, mais R$ 2,00 por km rodado. Com base nessas informações, preencha a 
tabela abaixo: 
 

km rodado 1 km 3 km 5,25 km 7,7 km 15 km 
Valor cobrado em (R$)      

 

 
 
Analise a tabela que acabou de preencher, existe uma relação de interdependência entre 
a quantidade de km rodado e o valor cobrado? Se sim, explique como é essa relação e, 
expresse-a algebricamente. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Atividade 02:  A escala S de temperatura foi desenvolvida com base nas temperaturas 
máxima e mínima na cidade de Sorocaba-SP. A correspondência com a escala Celsius é 
representada por S=1,5C+20. 
Com base nessas informações, preencha a tabela a seguir e determine em que 
temperatura a água ferve na escala S. 
 

Temperatura na escala Celsius 20 35,5         42 50,2 75 100 
Temperatura na escala S       

 

 
 

 

 

COD. 
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Atividade 03: Seu Juca pretende construir um campo de futebol para seus netos, para 
tanto, dispõe de 100 metros lineares de tela para fechar o campo. Para ter um melhor 
aproveitamento da tela, ele decidiu fazer o cercado encostado na parede de sua casa, 
como mostra a figura a seguir. 

 
 
Nessas condições, preencha a tabela abaixo. 
 

Largura do cercado 5 m 7,8 m 12 m 25 m 30 m x m 
Comprimento do cercado       
Área do cercado       

 

 
 
Analise a tabela que acabou de preencher e, escreva algebricamente a relação existente 
entre a área, a largura e o comprimento do cercado e, explique com suas palavras como 
é essa relação.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Atividade 04: Uma bala é disparada de um canhão (como mostra a figura) e sua 
trajetória é descrita por uma parábola de equação y=-3x2+60x (sendo x e y em metros).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Com base nessas informações preencha a tabela a 
seguir 
 

x 1 m 5 m 8 m 10 m 12 m 15 m 19 m 

y        

 
Observando a tabela que acabou de preencher, é 
possível notar que os valores obtidos refletem a 
ideia de simetria na parábola, explique por que esse 
fenômeno acontece 
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Atividade 05: Dois taxistas cobram suas corridas da seguinte maneira: 

� o taxista A cobra R$ 1,50 por km rodado mais um valor fixo de R$ 15,00, sendo essa 
relação expressa por v=1,5x+15 (v é o valor cobrado pela corrida e x a quantidade de 
km rodados); 

� o taxista B cobra R$ 4,00 por km rodado, sendo essa relação expressa por v=4x (v é o 
valor cobrado pela corrida e x a quantidade de km rodados). 

Com base nessas informações, esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos que 
representam os valores cobrados pelos taxistas em função da quantidade de quilômetros 
rodados. 
 

 

 

De acordo com o gráfico que construiu, a partir de quantos km é mais vantajoso andar 
com o taxista A? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Atividade 06: Esboce o gráfico da função f(x)=x2-1. 
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Atividade 07:  Associe cada uma das funções f: RR →  abaixo as suas respectivas 
representações gráficas. 

FUNÇÕES:   (I) f(x)=2x    (II) f(x)=2x+1    (III) f (x)=-3x+1      (IV) f(x)=3 

 
    (    )                            (    )                             (    )                              (    ) 

Comente as estratégias que utilizou para relacionar cada uma das funções as suas 
respectivas representações gráficas. 
 
Função(I):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Função(II):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Função(III):______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Função(IV):______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Atividade 08: Observe as representações gráficas a seguir 
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O gráfico em vermelho é uma representação da função f(x)=x2, que chamamos de função 
de referência. Já o gráfico em azul, representa uma função que chamamos de função 
associada e foi obtido a partir da função de referência com algumas alterações. Com 
base nas informações, responda: 
 
a) observado as representações gráficas, quais as alterações que ocorreram na 
representação gráfica da função associada, considerando que ela foi obtida a partir da 
função de referência? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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b) determine as coordenadas do vértice de cada uma das parábolas que representam 
graficamente as funções.  função de referência V (_______,_______) função 
associada V (_________,_______) 
 
c) escreva a expressão algébrica que representa o gráfico da função associada. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Atividade 09:  Um técnico em informática cobra R$ 26,00 por hora de serviço mais um 
valor fixo de R$ 14,60 de taxa de visita. Nessas condições, qual será o valor cobrado pela 
manutenção da rede de computadores de uma empresa que demorou 12 horas e 15 
minutos para ser concluída? 
 

 
 

Atividade 10: Na casa de uma família que gasta cerca de 0,5 kg de gás de cozinha por 
dia, a massa contida em um botijão doméstico de 13Kg varia com o tempo de acordo 
com a fórmula m = 13-0,5t, onde t é o tempo em dias. 
 
a) Calcule a massa de gás que resta em um botijão após 10 dias de uso. 
 

 
 
b) Calcule o número de dias necessários para essa família consumir 6 kg de gás. 
 

 
 

Atividade 11 Um avião de 100 lugares foi fretado para uma excursão. A companhia 
exigiu de cada passageiro R$ 800,00 mais 10,00 por cada lugar vago. Para que número 
de passageiros a rentabilidade da empresa é máxima?  
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Atividade 12:  Uma fábrica de parafusos tem a sua produção modelada de tal maneira 
que o custo C para produzir uma quantidade q de parafusos é representado pela 
expressão C(q)=q2-10q+800. Nessas condições, qual a produção correspondente a um 
custo de R$ 8000,00? 
 

 
 

Atividade 13: Explique com suas palavras qual é o significado matemático de função. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

Apêndice J 

 

 

Instrumento de coleta de dados (Teste II – Ensino M édio) 

 
 
Nome: ________________________________________________________Série:_____ 
 

Atividade 01: Um avião de 100 lugares foi fretado para uma excursão. A companhia 
exigiu de cada passageiro R$ 800,00 mais 10,00 por cada lugar vago. Para que número 
de passageiros a rentabilidade da empresa é máxima?  
 

 
 

Atividade 02:  Uma fábrica de parafusos tem a sua produção modelada de tal maneira 
que o custo C para produzir uma quantidade q de parafusos é representado pela 
expressão C(q)=q2-10q+800. Nessas condições, qual a produção correspondente a um 
custo de R$ 8000,00? 
 

 
 

Atividade 03:  Associe cada uma das funções f: RR →  abaixo as suas respectivas 
representações gráficas. 

 
FUNÇÕES:  (I) f(x)=2x    (II) f(x)=2x+1    (III) f( x)=-3x+1      (IV) f(x)=3  

 

             (    )                             (    )                              (    )                            (    ) 
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Comente as estratégias que utilizou para relacionar cada uma das funções as suas 
respectivas representações gráficas. 
 
Função(I):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Função(II):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Função(III):______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Função(IV):______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Atividade 04: Uma bala é disparada de um canhão (como mostra a figura) e sua 
trajetória é descrita por uma parábola de equação y=-3x2+60x (sendo x e y em metros).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
 

Atividade 05: Esboce o gráfico da função f(x)=x2-1. 
 

 

 

Com base nessas informações preencha a tabela a 
seguir 
 

x 1 m 5 m 8 m 10 m 12 m 15 m 19 m 

y        

 
Observando a tabela que acabou de preencher, é 
possível notar que os valores obtidos refletem a 
ideia de simetria na parábola, explique por que esse 
fenômeno acontece 
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Atividade 06: Observe as representações gráficas a seguir 
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O gráfico em vermelho é uma representação da função f(x)=x2, que chamamos de função 
de referência. Já o gráfico em azul, representa uma função que chamamos de função 
associada e foi obtido a partir da função de referência com algumas alterações. Com 
base nas informações, responda: 

a) observado as representações gráficas, quais as alterações que ocorreram na 
representação gráfica da função associada, considerando que ela foi obtida a partir da 
função de referência? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
b) determine as coordenadas do vértice de cada uma das parábolas que representam 
graficamente as funções.  função de referência V (_______,_______) função 
associada V (_________,_______) 
 
c) escreva a expressão algébrica que representa o gráfico da função associada. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Atividade 07:  Um taxista cobra as suas corridas da seguinte maneira: R$ 5,00 como 
valor fixo inicial, mais R$ 2,00 por km rodado. Com base nessas informações, preencha a 
tabela abaixo: 
 

km rodado 1 km 3 km 5,25 
km 

7,7 
km 

15 km 

Valor cobrado em (R$)      
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Analise a tabela que acabou de preencher, existe uma relação de interdependência entre 
a quantidade de km rodado e o valor cobrado? Se sim, explique como é essa relação e, 
expresse-a algebricamente. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Atividade 08: Na casa de uma família que gasta cerca de 0,5 kg de gás de cozinha por 
dia, a massa contida em um botijão doméstico de 13Kg varia com o tempo de acordo 
com a fórmula m = 13-0,5t, onde t é o tempo em dias. 
 
a) Calcule a massa de gás que resta em um botijão após 10 dias de uso. 
 

 
 

b) Calcule o número de dias necessários para essa família consumir 6 kg de gás. 

 

 
 

Atividade 09:  A escala S de temperatura foi desenvolvida com base nas temperaturas 
máxima e mínima na cidade de Sorocaba-SP. A correspondência com a escala Celsius 
é representada por S=1,5C+20. 
Com base nessas informações, preencha a tabela a seguir e determine em que 
temperatura a água ferve na escala S. 
 

Temperatura na escala Celsius 20 35,5         42 50,2 75 100 
Temperatura na escala S       
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Atividade 10:  Um técnico em informática cobra R$ 26,00 por hora de serviço mais um 
valor fixo de R$ 14,60 de taxa de visita. Nessas condições, qual será o valor cobrado pela 
manutenção da rede de computadores de uma empresa que demorou 12 horas e 15 
minutos para ser concluída? 
 

 
 

Atividade 11: Seu Juca pretende construir um campo de futebol para seus netos, para 

tanto, dispõe de 100 metros lineares de tela para fechar o campo. Para ter um melhor 

aproveitamento da tela, ele decidiu fazer o cercado encostado na parede de sua casa, 

como mostra a figura a seguir. 

 
 
Nessas condições, preencha a tabela abaixo. 
 

Largura do cercado 5 m 7,8 m 12 m 25 m 30 m x m 
Comprimento do cercado       
Área do cercado       

 

 
 

Analise a tabela que acabou de preencher e, escreva algebricamente a relação existente 
entre a área, a largura e o comprimento do cercado e, explique com suas palavras como 
é essa relação.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Atividade 12: Dois taxistas cobram suas corridas da seguinte maneira: 
� o taxista A cobra R$ 1,50 por km rodado mais um valor fixo de R$ 15,00, sendo essa 

relação expressa por v=1,5x+15 (v é o valor cobrado pela corrida e x a quantidade de 
km rodados); 

� o taxista B cobra R$ 4,00 por km rodado, sendo essa relação expressa por v=4x (v é o 
valor cobrado pela corrida e x a quantidade de km rodados). 
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Com base nessas informações, esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos que 
representam os valores cobrados pelos taxistas em função da quantidade de quilômetros 
rodados. 
 

 
 

De acordo com o gráfico que construiu, a partir de quantos km é mais vantajoso andar 
com o taxista A? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Atividade 13: Explique com suas palavras qual é o significado matemático de função. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 
 

Instrumento de coleta de dados (Teste II – Ensino S uperior) 
 
 
Nome: _____________________________________Curso: _____________Semestre:__ 
 

 
Atividade 01 Um avião de 100 lugares foi fretado para uma excursão. A companhia 
exigiu de cada passageiro R$ 800,00 mais 10,00 por cada lugar vago. Para que número 
de passageiros a rentabilidade da empresa é máxima?  
 

 
 

Atividade 02:  Uma fábrica de parafusos tem a sua produção modelada de tal maneira 
que o custo C para produzir uma quantidade q de parafusos é representado pela 
expressão C(q)=q2-10q+800. Nessas condições, qual a produção correspondente a um 
custo de R$ 8000,00? 
 

 
 

Atividade 03:  Associe cada uma das funções f: RR →  abaixo as suas respectivas 
representações gráficas. 
 

FUNÇÕES:  (I) f(x)=2x    (II) f(x)=2x+1    (III) f( x)=-3x+1      (IV) f(x)=3  

 

    (    )                             (    )                              (    )                            (    ) 

Comente as estratégias que utilizou para relacionar cada uma das funções as suas 
respectivas representações gráficas. 
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Função(I):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Função(II):_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Função(III):______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Função(IV):________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Atividade 04: Uma bala é disparada de um canhão (como mostra a figura) e sua 
trajetória é descrita por uma parábola de equação y=-3x2+60x (sendo x e y em metros).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
 

Atividade 05: Esboce o gráfico da função f(x)=x2-1. 
 

 
 
 
 
 

Com base nessas informações preencha a tabela a 
seguir 
 

x 1 m 5 m 8 m 10 m 12 m 15 m 19 m 

y        

 
Observando a tabela que acabou de preencher, é 
possível notar que os valores obtidos refletem a 
ideia de simetria na parábola, explique por que esse 
fenômeno acontece 
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Atividade 06: Observe as representações gráficas a seguir 
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O gráfico em vermelho é uma representação da função f(x)=x2, que chamamos de função 
de referência. Já o gráfico em azul, representa uma função que chamamos de função 
associada e foi obtido a partir da função de referência com algumas alterações. Com 
base nas informações, responda: 

a) observado as representações gráficas, quais as alterações que ocorreram na 
representação gráfica da função associada, considerando que ela foi obtida a partir da 
função de referência? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
b) determine as coordenadas do vértice de cada uma das parábolas que representam 
graficamente as funções.  função de referência V (_______,_______) função 
associada V (_________,_______) 
 
c) escreva a expressão algébrica que representa o gráfico da função associada. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Atividade 07:  Um taxista cobra as suas corridas da seguinte maneira: R$ 5,00 como 
valor fixo inicial, mais R$ 2,00 por km rodado. Com base nessas informações, preencha a 
tabela abaixo: 
 

km rodado 1 km 3 km 5,25 km 7,7 km 15 km 
Valor cobrado em (R$)      
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Analise a tabela que acabou de preencher, existe uma relação de interdependência entre 
a quantidade de km rodado e o valor cobrado? Se sim, explique como é essa relação e, 
expresse-a algebricamente. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Atividade 08: Na casa de uma família que gasta cerca de 0,5 kg de gás de cozinha por 
dia, a massa contida em um botijão doméstico de 13Kg varia com o tempo de acordo 
com a fórmula m = 13-0,5t, onde t é o tempo em dias. 
a) Calcule a massa de gás que resta em um botijão após 10 dias de uso. 
 

 
 

b) Calcule o número de dias necessários para essa família consumir 6 kg de gás. 

 

 
 

Atividade 09:  A escala S de temperatura foi desenvolvida com base nas temperaturas 
máxima e mínima na cidade de Sorocaba-SP. A correspondência com a escala Celsius 
é representada por S=1,5C+20. 
Com base nessas informações, preencha a tabela a seguir e determine em que 
temperatura a água ferve na escala S. 
 

Temperatura na escala Celsius 20 35,5   42 50,2 75 100 
Temperatura na escala S       
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Atividade 10:  Um técnico em informática cobra R$ 26,00 por hora de serviço mais um 
valor fixo de R$ 14,60 de taxa de visita. Nessas condições, qual será o valor cobrado pela 
manutenção da rede de computadores de uma empresa que demorou 12 horas e 15 
minutos para ser concluída? 
 

 
 

Atividade 11: Seu Juca pretende construir um campo de futebol para seus netos, para 
tanto, dispõe de 100 metros lineares de tela para fechar o campo. Para ter um melhor 
aproveitamento da tela, ele decidiu fazer o cercado encostado na parede de sua casa, 
como mostra a figura a seguir. 

 
 
Nessas condições, preencha a tabela abaixo. 
 

Largura do cercado 5 m 7,8 m 12 m 25 m 30 m x m 
Comprimento do cercado       
Área do cercado       

 

 
 
Analise a tabela que acabou de preencher e, escreva algebricamente a relação existente 
entre a área, a largura e o comprimento do cercado e, explique com suas palavras como 
é essa relação.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Atividade 12: Dois taxistas cobram suas corridas da seguinte maneira: 

� o taxista A cobra R$ 1,50 por km rodado mais um valor fixo de R$ 15,00, sendo essa 
relação expressa por v=1,5x+15 (v é o valor cobrado pela corrida e x a quantidade de 
km rodados); 

� o taxista B cobra R$ 4,00 por km rodado, sendo essa relação expressa por v=4x (v é o 
valor cobrado pela corrida e x a quantidade de km rodados). 
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Com base nessas informações, esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos que 
representam os valores cobrados pelos taxistas em função da quantidade de quilômetros 
rodados. 
 

 
 

De acordo com o gráfico que construiu, a partir de quantos km é mais vantajoso andar 
com o taxista A? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Atividade 13: Explique com suas palavras qual é o significado matemático de função. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Apêndice K 
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Apêndice L 

 
 

Termo de Consentimento 

 

 

Eu, _______________________________________________, portadora do RG 

n°______________, Responsável pela instituição____________________ aceito fazer 

parte, como instituição voluntária, do desenvolvimento da pesquisa, cujo título provisório 

é “O conceito de função: um olhar do ponto de vista do estudante e do professor”. Esta 

pesquisa é parte integrante do doutoramento de Rogério Fernando Pires, orientado pela 

Profa. Dra. Sandra Magina, no Programa de Pós-graduação da PUC/SP. 

Assinando este termo de consentimento, estou ciente de que, pelo menos, dois (02) dos 

professores que ministram aulas de Matemática nesta instituição serão entrevistados por 

Rogério e seus alunos responderão individualmente, mas em simultâneo, dentro do 

horário da aula de Matemática, a um questionário cujas questões versam (a) sobre o 

perfil estudantil do aluno e (b) sobre o conteúdo de função. Tenho clareza que tanto a 

instituição, bem como dos professores e estudantes envolvidos nesta pesquisa serão 

mantidos anonimato. Também sei que os resultados obtidos no âmbito desta instituição 

serão utilizados unicamente para fins de divulgação científica, preservando o anonimato 

já assinalado acima. 

 

 

Assinatura:___________________________________________ 

 
 
Local e data. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa intitulada 
provisoriamente: “O conceito Função: um olhar do ponto de vista do e studante 
e do professor”,  desenvolvida por Rogério Fernando Pires . 

 
Fui informado(a) que: 

a) a pesquisa é orientada pela Profª Dra Sandra Maria Pinto Magina , a 
quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário através do 
e-mail sandra@pucsp.br ; 

b) O uso das informações por mim fornecidas está submetido às normas éticas 
destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos; 

c) A minha colaboração se fará de forma anônima, por meio das respostas dadas 
nos instrumentos de pesquisa elaborados pelo pesquisador, a ser respondido 
a partir da assinatura desta autorização; 

d) O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e 
pela sua orientadora; 

e) posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo, 
sofrer quaisquer sanções ou constrangimento. 

Por fim, fui esclarecido(a) sobre os objetivos estritamente acadêmicos do estudo, 
que, em linhas gerais é identificar a evolução do conceito de função no Ensino Médio e 
Superior, como também as concepções e competências referentes a tal conceito por 
parte de professores especialistas em Matemática que atuam nesses dois níveis de 
ensino. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 
incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 
sucesso da pesquisa. 

Atesto o recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP). 

 
Local e data 

 
 
Assinatura do(a) participante: _________________________________________ 
 
 
Assinatura do(a) pesquisador(a): _______________________________________ 
 
 
Assinatura do(a) testemunha(a): _______________________________________ 

 


