
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC/SP 

LIGIA MARIA DA SILVA 

O TRATAMENTO DADO AO CONCEITO DE FUNÇÃO EM 

LIVROS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

São Paulo 

2010



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC/SP 

LIGIA MARIA DA SILVA 

O TRATAMENTO DADO AO CONCEITO DE FUNÇÃO EM 

LIVROS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 

exigência parcial  para  obtenção do título de 

MESTRE PROFISSIONAL EM ENSINO DE 

MATEMÁTICA, sob a orientação do Prof. Dr. 

Benedito Antonio da Silva.

São Paulo

                                              2010



E R R A T A 

Solicitamos ao leitor a consulta necessária antes e durante a leitura, para informar-se das páginas em que 

houve pequenas alterações e altere-se também caso venha a fazer citações. Desde somos-lhe grato pela 

compreensão.  

PÁGINAS ONDE SE LÊ LEIA-SE E CITE-SE 

14 – 2ª linha  CAPÍTULO VI -  CAPÍTULO V 

24 – 2ª linha  Segundo Duva,... Segundo Duval,.. 

24 – 13ª linha ...Duval (2005), afirma ... Duval (2003), afirma ... 

24 – 20ª linha  1. As conversões As conversões 

43  – 4ª linha  ...algébrico, em especial ... ...algébrico, o item c) do ... 

47  – 29ª linha  ...recorrer à função cognitiva... 

rápida. 

...recorrer a uma consulta rápida. 

53  – 16ª linha  No exemplo dado... No exemplo dado (fig. 9) 

53  – 20ª linha  ...dos primeiros conceitos de 

função 

...das primeiras concepções de 

função. 

75 – 11ª linha ...exemplo (figura 23)... ...exemplo (figura 25) 

81 – 4ª linha ...(forma tabular, notação de 

intervalo),... 

...(forma tabular),... 

89 – 21ª linha ...objetiva da imagem... ...objetiva do conceito da 

definição de imagem... 

103 – 4ª linha ...independentes e 

independentes. 

...dependentes e independentes. 

ACRÉSCIMOS ÀS REFERÊNCIAS 

______Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. 135 p. (Orientações 

curriculares para o ensino médio; volume 2). 2008 

______Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

Médio, Brasília: MEC, 1999 

______Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. 135 p. (Orientações 

curriculares para o ensino médio; volume 2). 2008 

BASSOI, T. S. Uma professora, seus alunos e as representações do objeto matemático funções em 

aulas do ensino fundamental. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2006 

DANTE, L. R. Livro didático de matemática: uso ou abuso? Em Aberto, Brasília, 2008. 

DUVAL, Raymond, Semiosis y Pensamiento Humano. Registres sémiotiques et apprentissages 

intellectuels: Santiago de Calai, Colômbia: 2004. 



����������	��
����

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 



Autorizo exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta 

Dissertação por processos de fotocopiadoras ou eletrônicos. 

Assinatura: _______________________________________ Local e Data: ______________ 



AGRADECIMENTO 

��� ���������� 	�
� �������� �������� �� ������� ����� ����������� �������� ���� ����

��������� ��� ������ ��������� ����� �� ����������� ����� ���������� ��������� ������

��������� �� ������ ������������ ����� ���� ������������� �� ������������ ������ �������

�������������������������������������
�

�

����������������������������� ��������!�����������������������������������

"�����#������������������������������������$���������������������
�

�

%�� ������������ ��������!������ �� ������ ������ ���� ���������� ����������� �� ������

�&��������
�

�

%�������������� ��������� ����������������������������������������'���&#����

����������������������������!������
�

�

%�����������������������������������!�����(��������������&#������ �������������

�����������������#�����������������������
�

�

��� ���� ������� ������� )�������� ����������� ����� ���������� �� ����*�����

������������������������������#����
�

�

������������������������+���������+���������������,�������-��������������*�����

�������������$
�

�

��������������!������������������.�������	�������"����������������������������
�

�

���,��"���������������������������������
�



RESUMO 

O trabalho tem por objetivo investigar como quatro livros didáticos da 

Educação Básica apresentam o conceito de função. Buscamos analisar o tratamento 

dado a esse objeto e tentar identificar preocupações dos autores com o seu ensino. 

Dos quatro livros selecionados, dois deles foram adotados em instituições onde a 

pesquisadora havia lecionado; o terceiro foi escolhido por ser mais antigo e 

apresentar o conteúdo em questão de forma clássica e o quarto por ser mais recente 

e dar um enfoque ao objeto função, diferente dos outros três. Para tal análise, 

buscamos fundamentação na teoria dos registros de representação semiótica de 

Duval e na análise de conteúdo de Bardin. Estabelecidos os indicadores de análise, 

procuramos identificar a maneira como os autores dos livros introduzem o conceito 

de função, com base nos registros de representação. Dos quatro livros analisados 

em, pelo menos dois, pode-se notar a influência da filosofia estruturalista que 

possibilitou ao grupo Bourbaki o estabelecimento das estruturas matemáticas. Tal 

influência se manifesta na preocupação dos autores em apresentar como “pré-

requisito” do conceito de função, os temas: produto cartesiano e relações binárias. 

Nos livros analisados nota-se que os autores se utilizaram dos registros: língua 

natural, simbólico (algébrico e numérico), figural e gráfica. Além disso, há exercícios 

propostos que propiciam a coordenação de registros.

Palavras-chave: Função. Registros de representação semióticas. Livro didático. 

Análise de conteúdo. 



ABSTRACT 

The study aims to investigate how four books of basic education have the 

concept of function. We seek to analyze the treatment of that object and try to identify 

the concerns of authors with their education. Of the four selected books, two of them 

were adopted in institutions where the researcher had taught, and the third was 

chosen to be older and present the content in question from the classical and the 

fourth to be newer and give a focus to the object function, unlike other three. For this 

analysis, we seek reasons in the theory of records of semiotic representation of 

Duval and content analysis of Bardin. Established indicators of analysis sought to 

identify how the authors of the books introduce the concept of function, based on 

records of representation. Of the four books under review in at least two, one can 

notice the influence of structuralist philosophy has enabled the group Bourbaki the 

establishment of mathematical structures. Such influence manifests itself in the 

concern of the authors to present as "prerequisite" of the concept of function, the 

themes: Cartesian product and binary relations. In the books reviewed is noted that 

the authors used the records: natural language, symbolic (algebraic and numeric), 

figural and graphics. Moreover, there is proposed exercises that provide the 

coordination of records.  

Keywords: Function. Records of semiotic representation. Textbooks.  Content 

analysis. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho surgiu de alguns questionamentos relacionados ao 

estudo  de funções. O ensino de funções a nosso ver, sempre que possível, 

interligar às outras áreas do conhecimento, estimulando o pensamento 

independente e a criatividade. 

A  Matemática  serve de poderoso instrumento para o conhecimento e 

domínio do mundo e da natureza, pois surgiu na Antiguidade por necessidade da 

vida  cotidiana  e  atualmente  a  maioria  das  ciências tem um caráter cada vez 

mais  matemático. 

Nesse sentido, poderíamos dizer que a Matemática é um dos conhecimentos 

mais valorizados e necessários para o mundo atual. Mesmo com o aumento das 

taxas de escolarização nos últimos anos pesquisas apontam o fracasso escolar. 

BRAGA (2003, p. 11) em sua dissertação aponta o nível brasileiro de 

alfabetismo funcional em Matemática, e escreve: 

Embora essa pesquisa Inaf tenha caráter pragmático e primeiro de 
atender a uma necessidade da Ong Ação Educativa, ela não deixa 
de revelar a importância conferida às representações funcionais 
tabular e gráfica ao estabelecer que o nível 3 de alfabetismo 
matemático avalia também uma certa familiaridade do pesquisado 
com a interpretação de tabelas e gráficos. Esse fato mostra a 
importância dessas representações de função quanto à inclusão 
social do indivíduo, a ponto de ele não ser considerado plenamente 
alfabetizado em temos matemáticos, se não tiver relativo domínio 
sobre elas. Seguramente, o avanço de um educando em direção a 
um conhecimento maior do conceito de função, deverá levá-lo a uma 
compreensão melhor de seu dia-a-dia, disponibilizando-lhe 
ferramentas úteis ao exercício de sua cidadania. Função, sem 
dúvida, é um conteúdo de relevância incontestável na matemática 
escolar. (grifo do autor) 

Nesse  sentido,  procuramos    investigar  o   tratamento  dado  ao  conceito 

de  função  em  quatro  livros  didáticos  do  ensino  médio , por  ter  se  mostrado 

um campo fecundo dentro dos mais variados tipos de investigação. A Matemática, 
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bem c omo no seu ensino, existem várias maneiras de se representar e 

compreender o conceito de função.  

O relatório da pesquisa está em cinco capítulos: 

Capítulo I – INTRODUÇÃO – apresenta uma série de fatos que nos levaram 

ao desenvolvimento e à construção da nossa pesquisa. Este capítulo destaca a 

relevância dos fatos e a importância da análise dos livros didáticos. 

Capítulo II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – baseia-se na teoria dos 

registros de Representação Semiótica de Duval, que tem dois aspectos: a sua forma 

(o representante) e o seu conteúdo (o representado). 

Capítulo III – METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – 

apresenta a metodologia da pesquisa que é baseada nos procedimentos de Bardin. 

Esta metodologia é constituída de três etapas básicas: a primeira etapa (pré–

análise); segunda etapa (exploração do material) e a terceira etapa (tratamento dos 

resultados obtidos).  

Capítulo IV – ANALISE DOS LIVROS DIDÁTICOS SELECIONADOS – 

apresenta o tratamento dado ao conceito de função em cada livro didático 

selecionado.   

Capítulo V – CONCLUSÕES – apresenta  alguns resultados obtidos, algumas 

conclusões e reflexões sobre a pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Ao ingressar na carreira do magistério há 30 anos tínhamos como objetivo (e 

este estava bem definido) o compromisso de contribuir para a melhoria da qualidade 

do ensino. Percebemos que lecionar era sinônimo de desafios, indagações, 

problemas e reflexões. No decorrer das atividades profissionais na condição de 

professora do ensino fundamental e médio não faltaram questionamentos sobre os 

caminhos que foram percorridos pela disciplina de Matemática, e como se chegou 

até a recente forma de configuração curricular, apresentada pelos livros didáticos. 

Durante alguns anos foi possível constatar que andávamos em círculos, ou 

seja, não se obtinha resultados satisfatórios, pois parte dos alunos que sabiam 

resolver as questões, ainda apresentavam dificuldades quanto aos conceitos e 

definições.  Por conta disso, começamos a buscar na História da Matemática, 

alguns elementos ligados aos conceitos trabalhados.  

MENDES (2001) afirma que através do conhecimento histórico o aluno é 

capaz de pensar e compreender as leis matemáticas a partir de certas propriedades 

e  artifícios  usados  hoje  que  foram  difíceis  de  descobrir  em  períodos anteriores 

ao que vivemos. 

Não podemos ter como certo que todos os nossos alunos estejam prontos  

para  apreender  os  conceitos  matemáticos  só  porque estão naquela série. 

Portanto, todas as situações que o discente vive na escola devem ser uma 

oportunidade para que ele apreenda algo que irá contribuir para  a  sua  formação. 

Concordamos com BASSOI (2006, p. 3), quando escreve: 

(...) que as idéias sobre funções percorrem o conhecimento escolar 
desde as primeiras noções de proporcionalidade nas séries iniciais 
até o ensino de Calculo Integral e Diferencial.  Ainda afirma que 
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como professora do Ensino Médio, sentiu na prática dificuldade de 
conciliar o conteúdo de matemática a ser ensinado com a 
matemática utilizada pelos alunos nas situações vivenciadas em seu 
cotidiano. As maneiras empregadas para ensinar determinado 
conteúdo de matemática utilizada para ensinar determinado 
conteúdo matemático pareciam fugir às suas compreensões levando-
os, por exemplo, a generalizar determinadas situações matemáticas 
expressadas numa escrita algébrica. 

Se pensarmos no mundo atual, podemos observar a presença da Matemática 

em todas as atividades humanas. Portanto, o conhecimento matemático está ligado 

à formação geral de um indivíduo.  

Cabe, portanto, ao ensino de Matemática garantir que o aluno 
adquira certa flexibilidade para lidar com 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, 2000b, p. 44) 

A matemática é uma disciplina que aparece como obra do pensamento puro, 

capaz de efetuar contribuições fundamentais às outras ciências e tem reflexos e 

influências sobre a nossa organização tanto no âmbito público quanto no privado. 

As muitas ações cotidianas requerem habilidades matemáticas que podem se 

tornar mais complexas à medida que os serviços, interações sociais se diversificam 

e no decorrer dos tempos se intensificam. Temos em nossa sociedade a presença 

de tecnologias de base científica e muita troca de informações, mudanças rápidas 

no mundo do trabalho. Assim a Matemática pode ser uma fonte muito rica de 

modelos para esses fenômenos que se tem nas mais diversas áreas do saber.  

Observando a história da Matemática vemos que as atividades dessa ciência 

constituíram um corpo, um campo científico do saber extenso e diversificado e em 

constante evolução, pois não é um conhecimento cristalizado. Percebemos também 

que o desenvolvimento do processo da aprendizagem dos alunos relacionada ao 

conceito de função, bem como sua representação assume um importante papel 

como componente de sua construção e entendimento. 
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Assim,  quanto  ao processo de ensino e aprendizagem do conceito de 

função,  encontra-se   um  número  considerável  de  pesquisas  em  âmbito  

nacional e internacional. 

Para o enriquecimento de nossa pesquisa procuramos fazer leituras de livros, 

dissertações, teses e artigos publicados na internet e revistas especializadas em 

Educação Matemática, que certamente ajudaram a perceber as possíveis causas 

das dificuldades apresentadas por alunos no processo de ensino-aprendizagem ao 

se tratar do conceito de função. 

Destacamos a dissertação de ARDENGHI (2008), que estudou e sintetizou 

contribuições apresentadas em quarenta e seis pesquisas realizadas no período de 

1970 a 2005. Esse levantamento se refere à em vinte e quatro Programas de Pós-

Graduação de vinte e uma Instituições de Ensino Superior todos feitos no Brasil. 

O critério adotado para a seleção das pesquisas foi o título. 
Constaram de nosso rol as dissertações e teses cujos títulos 
expressam de forma explícita ou implícita o estudo do tema função. 
(ARDENGHI, 2008, p. 18). 

SILVA (2008, p. 14), escreve em sua dissertação: 

(...) Não se pode deixar de registrar, como motivação, a importância 
do ente matemático função para a Ciência em geral e para a 
Matemática em especial, sobretudo como conceito articulador entre 
os demais temas. Além de sua relevância social na medida em que 
contribui para a inserção do aluno no mundo contemporâneo, 
possibilitando sua emancipação e capacitando-o para o exercício da 
cidadania. 

Por essas e outras razões em nosso trabalho como docente as inquietações 

relacionado ao ensino de funções e ao alto nível de dificuldades apresentadas pelos 

jovens do ensino médio motivou-nos a fazer uma análise do tratamento do conceito 

função em quatro livros didáticos. 

O conceito de função é visto na maioria das vezes de forma acabada, e não 

como um processo construtivo do saber, em que pode ser facilitado pelo professor a 

partir dos conhecimentos já adquiridos por seus alunos. Parece que existe uma 
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preocupação excessiva com apresentações formais, desconectados do contexto do 

aluno enquanto indivíduo dotado de saberes e imaginação.  

Essa questão nos motivou pesquisar como os registros de representação 

semiótica são utilizados em quatro livros didáticos do ensino médio quanto à 

introdução do conceito de função. 

Neste estudo, vamos priorizar o tratamento dos livros didáticos e como eles 

abordam o conceito de função, sem esquecer que estaremos também os analisando 

sob os diferentes pontos de vista: desde o objeto matemático que se pretende 

ensinar ao objeto a ser apreendido. 

A importância de examinar os livros didáticos deve-se ao fato de que os 

professores, em geral, se apóiam nesse material para prepararem suas aulas. No 

Brasil, esse fato é corroborado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática: (BRASIL, 2008) 

Outra questão importante refere-se à discussão sobre o papel do 
livro didático nas salas de aula de Matemática, particularmente em 
função da atual conjuntura, em que diferentes programas de 
avaliação e distribuição de livros didáticos têm efetivado. O texto 
didático traz para a sala de aula mais um personagem, seu autor, 
que  passa  a  estabelecer um diálogo com o professor e seus 
alunos, refletindo seus pontos de vista sobre o que é importante ser 
estudado e  sobre a forma mais eficaz de se trabalharem os 
conceitos matemáticos. 

Na ausência de orientações curriculares mais consolidadas, 
sistematizadas e acessíveis a todos os professores, o livro didático 
vem assumindo, há algum tempo, o papel de única referência sobre 
o saber a ser ensinado, gerando, muitas vezes, a concepção de que 
“o mais importante no ensino da matemática na escola é trabalhar o 
livro de capa a capa”. Nesse processo, o professor termina perdendo 
sua autonomia como responsável pelo processo de transposição 
didática interna. É importante, pois, que o livro didático de 
Matemática seja visto nãp como um substituto de orientações 
curriculares, mas como recurso a mais Orientações Curriculares para 
o ensino Médio, (Esdeva MEC, p. 86). 

Possivelmente não existem livros didáticos e laboratório didático 
“perfeitamente adequado” ou ideais que possam ser “adotados” para 
percursos tão variados, capazes de atender a cada realidade escolar 
nesse contexto de reforma. Até por isso, seria altamente 
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recomendável que cada escola produzisse novos materiais, com 
improvisações, com elementos de baixo custo e, o que é mais 
fundamental, com a contribuição da comunidade escolar, 
especialmente dos alunos. 

Esse quadro dinâmico, no presente, quase desautoriza a indicação 
de uma bibliografia mínima ou básica, que poderia ser substituída por 
uma recomendação geral de que a escola procure dispor de uma 
biblioteca ampla e variada, com livros didáticos e paradidáticos de 
diversas tendências; da mesma forma, ao lado de laboratórios 
regulares abertos, de desmonte tecnológico de sucatas, de 
experimentação criativa e inventiva. (PCN+, p.136) 

Assim, o livro didático é um recurso que serve não apenas para facilitar, 

iniciar ou até mesmo completar a aplicação de determinado assunto, mas também 

ajudar e atender às necessidades de aprendizagem dos alunos. 

Ao final desse trabalho, esperamos contribuir para com o avanço da pesquisa 

em Educação Matemática. Segundo Ramos (2006 p.16): 

O livro didático deveria em toda a sua extensão ser objeto de 
motivação para o ensino e a aprendizagem, induzir o professor a 
utilizar objetos e materiais de origens variadas e com as mais 
diversas finalidades, tornando-os significativos e que facilitem a 
interpretação por parte do aluno sobre o conteúdo da disciplina, 
através de uma aula mais dinâmica de forma a propiciar a troca de 
informações entre professor e aluno. Assim, um bom recurso didático 
serve não apenas para facilitar, iniciar ou completar a explicação de 
determinado assunto, mas também para atender o número e às 
necessidades de aprendizagem dos educandos. Não devemos 
esquecer que o recurso didático é mais um instrumento que pode e 
precisa ser utilizado pelo professor, mas não o substitui e quando 
utilizado de forma coerente ajuda a motivar os alunos, auxilia na 
apresentação da matéria, propicia a fixação do conteúdo e uma 
possível referência para verificar o aprendizado. 

Função é um conceito básico no qual residem muitas dificuldades 

demonstradas por pesquisadores em Ensino da Matemática, e que percorrem o 

conhecimento escolar desde as primeiras noções de proporcionalidade nas series 

do ensino fundamental. Diante disso, é preciso ressaltar a importância do estudo das 

funções para o desenvolvimento da matemática no Ensino Médio, que na realidade 
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deverá repercutir na atuação do aluno no curso universitário, ou mesmo em outra 

situação de sua vida. 

A forma como o professor inicia e mostra o conceito de função provavelmente 

pode estar ligado aos livros didáticos que apresentam e definem o conceito de 

função a partir do conceito de relação entre dois conjuntos, sendo que essas 

relações obedecem a algumas características especiais. Assim a função vem 

representada por uma equação y = f (x), que contribui para a percepção de que tal 

conceito constitui algo estático. 

Ressaltamos a importância do estudo de funções para o desenvolvimento da 

matemática escolar abordada no Ensino Médio, e é necessário que os professores 

percebam e mostrem aos seus alunos, que a noção de dependência entre variáveis 

está presente em outros campos do conhecimento e também a representação 

geométrica da mesma.   O ensino da matemática  ao longo dos anos vem sendo 

estudado e de acordo com os PCNs, temos: 

Conforme  destacam  os  PCNEM  (2002) e os PCN+ (2002), o 
ensino da Matemática pode contribuir para que os alunos 
desenvolvam habilidades relacionadas à representação, 
compreensão, comunicação, investigação e, também, à
contextualização  sociocultural. 

O  grande desafio  dos professores de Matemática ao ensinar funções está 

em  apresentar,  primeiramente,  este  conceito  de  modo  intuitivo para, em 

seguida, formalizá-lo. A respeito do ensino de funções os Parâmetros Curriculares 

Nacionais apontam que 

Além das conexões internas à própria Matemática, 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 problemas de Matemática e de outras áreas, o aluno 
pode ser incentivado a buscar solução, ajustando seus 
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conhecimentos sobre funções para construir um modelo para 
interpretação e investigação em Matemática. (BRASIL, 1999, p. 255). 

Nesse trabalho foi notável o amadurecimento como pesquisador, e de certa 

forma pôde confirmar as expectativas relacionadas à fonte de pesquisa para uma 

possível contribuição para um ensino melhor. 

Para análise dos livros didáticos selecionados destacaremos dois critérios 

Os diversos enfoques dados pelos autores dos livros didáticos pesquisados 

quanto ao tratamento dado ao conceito de função. 

Explorar e destacar a importância dos diferentes registros de representação 

semiótica utilizados tais como: registro figural, registro simbólico (numérico, 

algébrico) e na língua natural (verbais conceituais). 

Para a escolha dos quatro livros didáticos, além da influência que estes nos  

envolveram  em nossa prática pedagógica, demos atenção também ao ano  de  

publicação  que  permeou  desde  a  década de  80 até os dias atuais.  

O objetivo foi o de verificar como os livros vêm definindo o conceito de função 

a partir dessa década e se fazem o uso da abordagem histórica.  



23

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para responder as nossas questões fomos buscar a fundamentação teórica 

nas  idéias  de  registro de representação semiótica de Raymond Duval, que tem 

dois aspectos: a sua forma (o representante) e o seu conteúdo (o representado). Na 

visão  deste  pesquisador,  Raymond Duval, o acesso a um objeto matemático 

requer  necessariamente  a  utilização  de  representação  semiótica,  um trabalho 

de  exploração  de  suas  diversas  representações é primordial para a 

aprendizagem  matemática. 

OS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICAS 

De  acordo  com  Duval  (2001),  para  haver  a aprendizagem é fundamental 

a  distinção  entre  o  objeto  e  sua representação. Os objetos matemáticos, como 

os  números,  por  exemplo,  não  são  objetos,  são  idéias  cujo  acesso  só se 

torna possível com auxílio de representações criadas no decorrer da evolução 

histórica da humanidade. 

A noção de função como objeto matemático, é uma noção abstrata. Assim 

sendo, é a representação que possibilita o aprendizado e a apreensão do objeto. 

No artigo intitulado “A conversão da Língua Natural para Linguagem 

Matemática à Luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica”, FEIO 

escreve, que toda comunicação em Matemática se dá por meio de representações 

semióticas, sendo imprescindível na aprendizagem matemática, não confundir os 

objetos e suas respectivas representações semióticas. Para Duval (2005, p. 21) o 

acesso ao esse objeto é feito por meio de sua representação, portanto afirma que a 
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compreensão em Matemática está ligada ao fato de se dispor de ao menos dois 

registros de representação diferentes para um mesmo objeto. Segundo Duval, o 

conhecimento matemático o um único caminho para alcançar o objeto matemático é 

fazer uso de signos, palavras, símbolos, expressões ou desenhos. Para esse autor, 

sistemas semióticos que possibilitam transformações específicas e intrínsecas de 

representações denominam-se registros de representação, e ainda acrescenta que 

aprender matemática consiste em desenvolver uma progressiva coordenação entre 

vários sistemas semióticos de representação. 

Para analisar a atividade matemática numa perspectiva de ensino e de 

aprendizagem, Duval (2003), afirma ser necessário realizar uma abordagem 

cognitiva sobre os dois tipos de transformações de representações que são 

fundamentais para essa análise: os tratamentos e as conversões de registros de 

representações semióticas. 

De acordo com o autor existem dois tipos de transformações de 

representações semióticas que são muito diferentes:

Os tratamentos: são transformações de representações no interior de um 

mesmo registro. 

Exemplo: o cálculo do valor de uma expressão numérica, resolver uma equação.

Observa-se que para resolver a equação não houve mudança de registro, isto 

é, as transformações aconteceram todas no interior do mesmo registro. 

As conversões: são transformações de representações que consistem em 
mudar registro conservando os mesmos objetos denotados. 
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Exemplo: passar da escrita algébrica de uma função para a sua 

representação gráfica. 

Vejamos alguns registros1 de representações para um mesmo objeto, que no 

caso é uma função polinomial do 1º grau. 

Um dos aspectos importantes associado à noção de função é o contato com 

diferentes modos de representação desse objeto matemático. Estabelecer relações 

entre tabelas de valores, gráficos e expressões algébricas pode ajudar os alunos a 

desenvolver diversos tipos de conexões e a compreender melhor o conceito de 

função. A compreensão da noção de função está ligada ainda à capacidade de 

mudar de um tipo de representação para outro. 

Neste sentido, para compreender a linguagem matemática é necessário 

entender a teoria da linguagem – semiótica – que estuda os sistemas de signos, ou 

seja, a linguagem formal, porque de acordo com Duval (2003, 2004), a diferença 

entre a atividade cognitiva, requerida pela matemática e aquela requerida em outras 

áreas do conhecimento, não deve ser procurada nos conceitos. A atividade 

matemática deve ser estudada naquilo que ela tem de específico, ou seja, no que a 

____________

1
Registro é uma maneira típica de representar um objeto matemático, um problema ou uma técnica.



26

diferencia do trabalho de um botânico, ou de um físico em seu laboratório, pois os 

objetos matemáticos não são objetos diretamente perceptíveis ou observáveis com a 

ajuda de instrumentos.  

Assim, o autor afirma que a utilização de um modelo comum para a aquisição 

de todos os conhecimentos, matemáticos e não-matemáticos, torna-se pouco 

pertinente e pouco operatório, para esclarecer os problemas do ensino e 

aprendizagem em Matemática, pois uma das características importantes da 

atividade desse componente escolar é a diversidade de registros de representação 

semiótica, que ela mobiliza obrigatoriamente. 

Em sua teoria dos registros de representação semiótica Duval (2003, 2004) 

trata do funcionamento cognitivo relacionado à aquisição dos conhecimentos 

matemáticos. As representações semióticas através de símbolos, signos, tabelas, 

gráficos e algoritmos, são significativos, porque possibilitam a comunicação entre 

os sujeitos e as atividades cognitivas do pensamento, permitindo registros de 

representações diferentes de um mesmo objeto matemático. Segundo ele, não é 

possível estudar os fenômenos relativos ao conhecimento sem recorrer à noção de 

representação, isto porque não há conhecimento que possa ser mobilizado por um 

sujeito sem uma atividade de representação. 

A distinção entre tratamentos e conversões, na visão de Duval (2003, 2004) é 

raramente feita no ensino, seja porque a maioria dos professores considera a 

conversão como uma forma particular de tratamento, seja porque se acredita que ela 

depende de uma compreensão conceitual, isto é, de uma atividade a-semiótica 

(puramente mental). No entanto, a atividade de conversão do ponto de vista 

cognitivo, é aquela que conduz aos mecanismos subjacentes à compreensão. 

De acordo com Duval (2003), para que a aprendizagem em matemática se 

realize, torna-se necessário o trabalho com duas ou mais representações do mesmo 

objeto matemático. 

Como  a  atividade  de  conversão  não é adquirida naturalmente pelos 

alunos,  ela  requer que  o  professor  tenha claro o objeto matemático a ser 
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ensinado e também quais os registros de representação semiótica que possibilitam a 

sua compreensão pelos alunos. Além disso, o professor precisa desenvolver um 

trabalho com  os  dois  tipos  de  transformações  de  representações  semióticas:  

tratamento e conversão.  

Em virtude do caráter abstrato dos objetos matemáticos, toda e qualquer 

atividade em Matemática se dá com base em representações, haja vista que os 

objetos matemáticos não são diretamente observáveis na natureza. Nesse sentido, 

pode-se pensar nas importantes considerações acerca da teoria dos registros de 

representação semiótica desenvolvidas por Raymond Duval, para que o 

conhecimento matemático formalizado seja transformado a fim de que possa ser 

ensinado e aprendido na escola. 

Para Duval (1995), a compreensão em Matemática implica na capacidade que 

um sujeito deve ter de mudar de registros o mais naturalmente possível, mantendo-

se em referência o mesmo objeto matemático denotado. Porém essa passagem de 

um registro de representação a outro não tem nada de espontâneo para a maioria 

dos alunos, visto que essa atividade se defronta com alguns obstáculos entre os 

diferentes registros de representação de um mesmo objeto matemático.  

Nossa  experiência  como  docente  na  Área da Educação Matemática 

mostra que  raramente  os  alunos  conseguem  relacionar  as  diferentes  

representações de funções. 

Embasados nos  registros de representação semiótica, pretendemos 

investigar  sobre  o  tratamento  dado  ao conceito de função pelos livros didáticos 

do Ensino Médio. 

Analisar os livros didáticos é importante e tem sido freqüente nos trabalhos de 

Educação Matemática. Isto se deve pelo fato do livro didático ser um dos 

componentes mais presentes no cotidiano escolar em todos os níveis de ensino, e 

que pode contribuir, consideravelmente, para a compreensão de uma parte do 

complexo sistema escolar. 
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O livro didático favorece a aquisição de conhecimentos pelos alunos. E a 

formação didático-pedagógica auxilia na avaliação da aprendizagem do discente e 

contribui muito para o processo de ensino aprendizagem da matemática, além de 

nos auxiliar no planejamento e na gestão das aulas, nos exercícios, trabalhos 

propostos e principalmente na explanação dos conteúdos curriculares. 

É necessário que a escolha e o uso do livro didático resultem do exercício 

consciente e da liberdade de cada professor, e que este faça um planejamento 

cuidadoso das atividades escolares. Assim, tanto na escolha como no uso do livro, o 

professor desempenha um papel indispensável: o de observar a adequação do livro 

didático à sua prática e ao seu aluno. 

O livro didático tem que ter em sua essência conteúdos de forma correta, 

clara e precisa.  Ademais,  ele tem  que  ser  um objeto de motivação para o ensino 

e  a aprendizagem por meio de textos e exercícios cativantes. Um recurso didático 

se torna um material significativo e bem caracterizado quando efetiva a interação 

entre professor/aluno possibilitando um desenvolvimento harmonioso do processo 

ensino-aprendizagem. 

RAMOS (2006, p. 31) em sua dissertação o livro e os recursos didáticos no 

ensino de Matemática escreve: 

(...) o livro didático necessita conter as seguintes características: ser 
coerente com os objetivos do ensino fundamental nos tempos atuais; 
oferecer flexibilidade para que o educador possa levar em conta os 
interesses, conhecimentos, experiências e habilidades dos alunos; 
atender à natureza e aos princípios da aprendizagem; oferecer 
oportunidades de aprendizagem para estudantes com aptidões e 
interesses diferentes; refletir o que há de melhor e mais adequado 
quanto ao conteúdo, método, técnica e procedimentos didáticos; ser 
acompanhado, sempre que necessário, do manual dos professores, 
o qual deverá adaptar-se por sua linguagem profundidade, alcance e 
graduação, aos tipos de professores a que se destinam e levar a 
refletir e não a memorizar. 

No Artigo de PAIS, sobre “Estratégias de Ensino de Geometria em Livros 

Didáticos de Matemática em nível de 5ª a 8ª Série do Ensino Fundamental”, escreve: 
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O livro didático é um dos recursos quase sempre presente no ensino 
da matemática, onde funciona como uma forte referência para a 
validação do saber escolar. Quer seja por parte de alunos ou de 
professores, se constitui em uma importante fonte de informações 
para a elaboração de um tipo específico de conhecimento, onde 
generalidade e abstração assumem um estatuto diferenciado em 
relação às outras disciplinas escolares. 

Lembrando que algumas pesquisas sobre o livro didático apontam como 

instrumentos importantes e auxiliam consideravelmente nas atividades do professor 

em sala de aula. DANTE (2008, p. 5) no manual do professor, escreve: 

Como qualquer outro material didático, o livro deve ser visto como 
mais um (e não o único) importante auxiliar do professor que 
busca ensinar Matemática de modo mais significativo para o aluno, 
com assunto s da vivência dele, desenvolvendo conceitos com 
compreensão e situações-problemas interessantes, contextualizadas 
ou interdisciplinares. (grifo do autor) 

Entendemos que o livro didático é apenas início do processo de educação, e 

vem sendo resgatado nos últimos anos. 

Podemos constatar no trabalho de OLIVEIRA (1997), em uma pesquisa na 

pesquisa envolvendo dezessete professores que o livro didático ainda impera como 

recurso mais utilizado. 

Alguns livros de Matemática para o ensino Médio são publicados em forma de 

coleções subdivididas de maneira a distribuir seu conteúdo ao longo do curso, sendo 

cada livro elaborado para uma série específica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nosso trabalho está sendo organizado com base nos critérios (indicadores) 

de organização para análise de conteúdo fundamentado em Bardin (1977).  

Esse método de investigação é compreendido não apenas como “um 
conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens”, mas principalmente com a “intenção de inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção das 
mensagens, inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos 
ou não)”. (Bardin, 1977, p. 38). 

Logo se conclui que a análise de conteúdo é um método de busca de 

informação, isto é, um dado que possui relevância e propósito, requerendo unidade 

de análise. É atualmente utilizada para estudar e analisar material qualitativo, 

buscando-se melhor compreensão de uma comunicação ou discurso. 

Demarcada a amostra, constitui-se o que Bardin (1977) denomina corpus, isto 

é, o conjunto de documentos submetidos aos procedimentos analíticos. 

Esses  procedimentos  são  criteriosos, com muitos  aspectos  

observáveis, e que colaboram consideravelmente  no  desvendar  dos conteúdos 

de seus documentos. 

CAMPOS (2007) utiliza alguns princípios metodológicos da obra “Análise de 

Conteúdo” de Bardin, apresentando cronologicamente três etapas básicas para a 

escolha e análise do material: a pré–análise; a exploração do material; e o 

tratamento dos resultados. 
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Apresentamos cada etapa dos procedimentos metodológicos baseados em 

Bardin e vamos tentar verificar como os quatro livros didáticos estabelecem uma 

coordenação consciente de representações do conceito de função fundamentados 

nos registros de representação semiótica. 

3.1 PRIMEIRA ETAPA: pré–análise  

Esta fase consiste simplesmente em estabelecer o contato com os 

documentos e na organização do material. Tem o objetivo de tornarem operacionais 

e sistematizar as idéias iniciais. 

Nesta etapa selecionamos os quatro livros que abordam o assunto relativo ao 

conceito de função. 

Os livros são: 

• Matemática, volume 1, 2º grau,  de Scipione de Pierro Netto, 1ª edição. 

Scipione Autores Editores, São Paulo. 1984; 

• Matemática e Vida, volume 1, 2º grau, de Vicenzo Bongiovanni, Olímpio 

Rudinin  Vissoto  Leite  e José Luiz Tavares Laureano, 4ª edição .Editora 

Ática S.A. 1995; 

• Matemática Aula por Aula, volume 1, Ensino Médio, de Benigno Barreto Filho 

e Cláudio Xavier da Silva, 1ª edição, FTD, São Paulo. 2003; 

• Matemática, volume 1, de Walter Spinelli, Maria Helena Souza e Eliane 

Reame, 1ª edição, Ensino Médio, Editora Nova Geração, São Paulo. 2005. 

Cada obra escolhida é composta de três volumes, uma para cada série, do 1º 

ao 3º anos do Ensino Médio. Os volumes são organizados em capítulos e 

subdivididos  em tópicos.  O  objeto de nossa pesquisa está inserido no 1º volume 

de cada coleção. 

Iniciaremos pela descrição da estrutura dos livros didáticos selecionados, 

destacando as principais características de cada um. 
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3.1.1 Livro Didático 1 – LD 1 

A escolha do primeiro volume da coleção Matemática de Scipioni di Pierro 

Neto (1984) foi por ser o mais antigo, e também por conter a parte teórica exposta 

de modo simples. Seu desenvolvimento é clássico e o conteúdo é o indispensável. 

O livro destinado ao primeiro ano do Ensino Médio tem num total de 304 

páginas, foi editado em 1984, em sua primeira edição e inicia com uma carta aos 

professores e aos estudantes, seguido pelo sumário.  

O objeto de nossa pesquisa se encontra no primeiro capítulo, e analisaremos 

as 24 primeiras páginas, em que se aborda o conceito de função. Os exercícios que 

integram essa obra encontram-se distribuídos nas seguintes categorias: exercícios 

resolvidos, exercícios propostos, atividades complementares e testes. 

Os exercícios resolvidos são a transposição prática da teoria, os exercícios 

propostos são muito numerosos, os exercícios complementares apresentam 

situações em que se aplicam os conceitos trabalhados, propiciando uma revisão dos 

assuntos abordados, ou seja, exigem maior elaboração para sua resolução e os 

testes reproduzem questões que constaram de recentes exames vestibulares 

realizados em diversos pontos do país. 

3.1.2 Livro Didático 2 – LD2 

O segundo livro já estava nos nossos planos, pois no ano de 1996 

lecionávamos em uma escola particular de Vilhena, no Estado de Rondônia, e a 

coleção Matemática e Vida de Bongiovanni/Vissoto/Laureano (1995) era adotada 

desde a 5ª série até o 3º ano do Ensino Médio. No que diz respeito ao 

desenvolvimento e a apresentação de cada assunto existe uma preocupação dos 

autores em relacionar a escola com a vida. 

Cada volume se inicia com algumas notas biográficas dos autores, seguida da 

proposta da obra e índice.  
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O primeiro volume da coleção contém nove unidades, sendo que as oito 

primeiras unidades estão divididas em quarenta capítulos, abrangendo todo o 

conteúdo programático da série a que se destina. Um item especial após o último 

capítulo é de temas de aprofundamento. 

O livro em questão foi editado em 1995, em sua quarta edição e contém 392 

páginas.  Pode-se perceber  que  os  autores  apresentam a obra de forma resumida 

e bem detalhada. Observa-se que as apresentações dos autores, e a proposta da 

obra presentes no início de cada livro, permitem as possíveis interpretações dos 

leitores, como também indícios da concepção matemática defendida por eles. 

Em cada capítulo, encontramos seis seções: para pensar e resolver 

(exercícios para o professor resolver em classe); para treinar em casa (são 

exercícios com respostas para o aluno); para calcular mentalmente (situações em 

que os cálculos devem ser feitos mentalmente); para treinar a visão espacial 

(exercícios que antecipam o contato do aluno com a Geometria espacial de 

posição); Desafio e Curiosidade. 

O  objeto  da pesquisa, função  está  no  capítulo  20,  da  página  169  até a 

página 178. 

3.1.3 Livro Didático 3 – LD3 

O  terceiro  livro  escolhido  foi  o  da  Coleção  Matemática  Aula  por   Aula 

de  Benigno  Barreto  Filho  e  Claudio  Xavier  da  Silva (2003). A decisão da 

escolha foi simples, pois o livro foi adotado na Unidade Escolar, E. E. Professor 

Francisco  Pereira da  Silva do Município de São José dos Campos, onde sou 

efetiva desde 1989. 

O primeiro volume da coleção tem um total de 336 páginas, foi editado em 

2003, em sua primeira edição. O livro traz um pensamento de Paulo Freire na 

apresentação: “A educação é um ato de amor e, portanto, um ato de coragem. Não 

pode temer o debate, a análise da realidade; não pode fugir à discussão criadora, 
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sob pena de ser uma farsa”. Em seguida direciona uma carta ao estudante e um 

roteiro de como a coleção está organizada. 

Cada volume é constituído por unidades que apresentam os seguintes itens: a 

história conta (contribui para compreender e relacionar a evolução da Matemática 

com as transformações sociais); o desenvolvimento teórico (utiliza linguagem 

simples e objetiva, através de exemplo, evitando o formalismo precoce, sem incorrer 

na falta de rigor matemático); exercícios resolvidos (favorecem o esclarecimento 

imediato das dúvidas e dificuldades sobre a aplicação do assunto em estudo); 

exercícios propostos  (dão  oportunidade  de fixar o conteúdo); ficha-resumo

(constitui uma fonte de pesquisa prática e rápida, destacando as principais 

conclusões a que se chegou no desenvolvimento da unidade); exercícios 

complementares (permite rever todos o conteúdo estudado na unidade e, ao mesmo 

tempo conhecer questões dos mais variados exames vestibulares) e, finalmente 

saiba um pouco mais (encerra a unidade, trazendo artigos cuja abordagem relaciona 

o assunto matemático em estudo com a nossa vida). 

Neste livro o assunto função está descrito na segunda unidade, 

especificamente da página 43 até a página 75. 

3.1.4 Livro Didático 4 – LD4 

Finalmente o 4º livro, cuja escolha foi mais demorada, pois queríamos um 

livro que fosse recente e diferente dos escolhidos anteriormente. Foi numa ida a um 

dos  representantes  da  Editora Nova Geração que tivemos o primeiro contato com 

a  coleção  Matemática Ensino Médio (2005) de Walter Spinelli – Maria Helena 

Souza – Eliane Reame.  

O volume um da coleção tem um total de 304 páginas, e em sua primeira 

edição (2005), apresenta um texto de abertura direcionada ao aluno, seguida do 

sumário contendo Unidades e Capítulos. O assunto “funções”  inicia-se na página 9 

e se estende até a página 49. 
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As unidades se organizam de forma seqüencial e apresentam os conteúdos 

de diferentes maneiras, ou seja: por meio da relação entre a Matemática e outras 

áreas, como Física e Biologia e entre idéias da própria Matemática. O livro 

apresenta c em indicadores. Neste passo objetiva-se evidenciar elementos relativos 

ao conceito de função que estejam ou não explícitos no texto.  

3.2 SEGUNDA ETAPA: exploração do material 

É uma etapa longa, em que se realiza a codificação das informações e sua 

organização. Após uma leitura minuciosa selecionamos e transcrevemos partes 

representativas do assunto, que trata do conceito de função em cada livro didático. 

Essas transcrições nos orientaram quanto à organização do trabalho, e permitiu uma 

descrição exata das características pertinentes ao conteúdo expresso no texto. 

De  posse  desses  dados, passamos à interpretação e a análise 

propriamente dita. 

A partir desse momento centramos a atenção nas conversões e tratamentos 

entre diferentes registros de representação para operacionalizar e sistematizar os 

procedimentos de análise baseados em Duval. 

Para  alcançar  o  objetivo desse  trabalho,  com  base  em Bardin passamos 

a  olhar de forma mais significativas como cada um dos autores apresenta o 

conceito de  função. 

Para organizar a análise desses livros, organizamos indicadores de análise no 

intuito de identificar as diferenças fundamentais evidenciadas quanto ao enfoque 

dado pelos autores dos livros selecionados ao conceito de função, nosso objeto de 

estudo, procurando explicitar possivelmente as diferenças fundamentais quanto à 

apresentação, aplicação, exemplos e exercícios. 
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Na tentativa de identificar os diferentes enfoques dados pelos autores quanto 

ao  tratamento  do  conceito de função, enumeramos alguns os indicadores2 no que 

diz respeito ao: 

a) Conceito 

Verificamos se os autores adotam como ponto de partida a exploração de 

dependência entre grandezas para a aquisição do conceito de função, se 

apresentam a noção de função numa linguagem técnica ou se a função é 

apresentada de modo dinâmico em contraste com a concepção estática. 

b) Notação 

A notação de função foi observada quanto à representação e quanto ao 

desenvolvimento. Procuramos verificar se, ao mesmo tempo que se apresenta a 

notação, ficam explicitados as noções de dependência entre as variáveis envolvidas. 

Bem como as noções de regularidade e de generalidade. 

c) Representação 

Quanto à representação, verificamos se os autores valorizam a introdução de 

nomenclatura e a visualização de representações. Verificamos se os autores dos 

livros apresentam vários registros para representar função (algébrico, diagrama de 

flechas, tabelas e gráficos e se dão destaque ao domínio e à imagem de função) 

d) Exemplos, exercícios resolvidos e exercícios propostos 

Verificamos também como os autores dos livros didáticos apresentam os 

enunciados e resoluções dos exemplos e exercícios resolvidos com objetivo quanto 

à utilização de técnicas ou se sugerem aplicações do conceito. 

____________
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e) Aplicações 

Observamos se existe aplicação em outras ciências, atividades sociais e à 

realidade dos alunos. 

3.3 TERCEIRA ETAPA: tratamento dos resultados obtidos e interpretação  

Nesta etapa, os dados brutos deverão ser tratados de maneira significativa e 

válida. Busca-se, nesta etapa, colocar em relevo as informações fornecidas pela 

análise, através de quantificação simples. O último momento é a interpretação dos 

resultados obtidos. Nessa fase permitem-se estabelecer resultados, descobertas 

através das informações obtidas pela análise. 

No próximo capítulo estaremos investigando os quatro livros didáticos à luz dos 

registros de representação semiótica e utilizando alguns procedimentos de Bardin, 

evidenciando características relativas ao conceito de função.  

Esta é a terceira etapa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

Neste  capítulo  apresentamos  o  tratamento  dos  dados obtidos de cada 

livro didático selecionado, que corresponde à terceira etapa dos procedimentos 

metodológicos de Bardin. 

Estamos reafirmando que nossa pesquisa tem por objetivo investigar como o 

conceito de função é tratado em quatro livros do ensino médio, especificamente o 

primeiro volume de cada coleção, à luz dos registros de representação semiótica.  

A utilização de alguns procedimentos metodológicos, baseados em Bardin, 

servirá para evidenciar o modo como cada livro apresenta características relativas a 

objetos e noções matemáticas inerentes ao conceito de função. 

4.1. Livro Didático 1 (LD–1)  

Matemática – Volume 1 – 2º grau 
Scipione de Pierro Neto – 1984  
Scipione autores editoras

O primeiro capítulo do livro, reservado ao estudo de funções, está 

subdividido em 17 seções, dentre as quais o enfoque principal de nossa 

análise concentrou-se nas 9 primeiras seções, porque vem concentrando 

como é feita a construção de função. 

O autor escreve: 

O conceito de função é um dos mais importantes da Matemática, 
tendo destaque não só na maioria das teorias nela desenvolvida, 
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como também no nosso cotidiano. Por isso vamos apresentá-lo 
informalmente, para depois formalizá-lo. (Scipione, 1984, p. 9) 

Assim, o conceito intuitivo de função é apresentado a seguir a partir de 

situações matemáticas; O autor expõe na figura 1 uma tabela com valores referentes 

ao preço de passagens de ônibus de uma determinada linha. A seguir apresenta na 

figura 2 um gráfico referente a uma situação de variação da altura de uma pessoa. 

Figura 1: Tabela de preços.  Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 9. 
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Figura 2: Gráfico de  variações  médias  da altura de uma pessoa no decorrer do dia. 

Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 9. 

Observamos que o autor apresenta informalmente, o conceito intuitivo 

de função em dois exemplos, mostrados na figura 1 e na figura 2. 

Consideramos que tais exemplos referem-se ao estudo de variação de 

grandezas em situações do cotidiano. 

A abordagem do conceito de função, nessa introdução  é feita recorrendo-se 

ao raciocínio intuitivo, e está exposta de modo simples, por meio de dois problemas 

práticos, a partir dos quais o aluno poderá ter condições de formular os conceitos e a 

construção de questões básicas à ser estudadas. Tais conceitos são importantes 

para o desenvolvimento do estudo de funções. 

Esse exemplo é explicitado pelo autor: 

Observe que essa tabela fixa uma dependência entre o número de 
passagens e o preço a pagar.  

Se chamarmos de x o número de passagens e y o preço a pagar, 
essas duas grandezas estarão relacionadas de tal forma que para 
cada valor de x existirá em correspondência um único valor de y, 
dado pela expressão y = 85x dizemos que y é função de x (p. 9).  

Embora o conceito de função não apareça de forma explicita, o autor 

relaciona a variação quantitativa, a interdependência entre quantidades de natureza 

diferentes, a noção de variável e o conceito de dependência de uma variável em 

função da outra. 

Nesse exemplo dado pelo autor, é uma atividade que o aluno poderá realizar 

interpretando apenas a disposição dos valores da referida tabela, observando 

simplesmente que a cada linha nova aumenta uma passagem e assim aumentam 85 

reais no preço a pagar. Essa conclusão pode ser percebida mesmo sem ter o 

conhecimento do conceito de proporcionalidade direta, mas por um procedimento 

técnico e mecânico. 
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Na figura 1 podemos destacar dois tipos de registros de representação 

semiótica, que são: um relativo ao registro da língua natural e o outro relativo à 

representação numérica por tabela.  

Na figura 2 observamos que o autor apresenta uma situação de 

dependência entre duas grandezas, “variações médias da altura de uma pessoa 

no decorrer do dia” por meio de um gráfico. Apesar de o autor do livro mencionar 

que o gráfico estabelece uma função, não fica explícito a relação de 

dependência entre duas grandezas. 

O algarismo 0 corresponde à hora de deitar; o 12 à hora de 
levantar. 

Este gráfico estabelece uma função entre as horas do dia e a 
variação da altura de uma pessoa de tal forma que para cada 
hora considerada há em correspondência, uma única variação da 
altura. (p. 10) 

Podemos destacar dois tipos de registro utilizados na visualização da 

questão, o da língua natural e o gráfico. 

Na seqüência, após o conceito intuitivo de função, sete exercícios são 

propostos, com tabelas e gráficos semelhantes aos exemplos. 

A diferença dos exemplos apresentados está nos questionamentos segundo 

os quais o aluno deverá interpretar verificar e analisar a relação entre os valores das 

grandezas representadas nas tabelas e nos gráficos.
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Figura 3: Exercícios propostos 1 e 2. Fonte: SCIPIONE, 1984, p.10. 

Os dois exercícios propostos são apresentados por meio dos registros da 

língua natural e numérico (tabela). A proposta de resolução propicia tratamento 

numéricos e conversão deste registro para o algébrico, o ítem c) do exercício 1. 

Nestes exercícios, fica evidente que todo questionamento feito se manifesta 

empregando-se registro da língua natural numérica. 
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Assim, para a sua resolução, o aluno terá que verificar qual a relação entre os 

valores das duas grandezas representadas na tabela e interpretar a característica 

relacional. As questões a e b dos exercícios 1 e 2 requer em uma consulta rápida à 

tabela para que a solução seja eficaz, portanto, nesse caso, não há necessidade de 

tratamento no registro numérico. 

Para a resolução do item c do exercício 1 acreditamos que possa existir uma 

dificuldade quanto à noção de grandeza e a representação algébrica da relação. 

Nesse item temos uma transformação de registro do tipo conversão, isto é, do 

registro de representação em língua natural para o registro de representação de 

escrita algébrica. 

As questões c, d e e (fig. 3,exercício 2), quanto aos tipos de registros de 

representação semiótica, como analisadas anteriormente, apresentam dois tipos de 

registros: do registro de representação em língua natural e o registro de 

representação de escrita numérica. 
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Figura 4: Exercícios propostos 3,4. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 11. 
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Figura 5: Exercícios propostos 6, 7. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 12. 
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Os exercícios propostos 3, 4, 6 e 7 apresentam questões expressas nos 

registros da língua natural,numérico e figural (gráfico). Tais questões propiciam 

tratamentos no registro numérico e conversão do  registro figural para o registro 

língua natural e numérica. 

A resolução dos exercícios é direcionada, pois o aluno poderá recorrer a uma 

consulta rápida de identificação através de uma consulta rápida. 

Na dissertação de GODOY (2004, p. 58), com relação a representação 

figural, escreve: 

Para Duval há dificuldades intrínsecas das representações figurais 
gráficas. Diz ele: “as representações figurais gráficas exigem um 
trabalho de aprendizagem particular, não se pode remeter para sua 
utilização à interpretação espontânea e imediata que está ligada à 
percepção das figuras e das imagens”. (Duval, 1996). Relativamente 
ao sentido de conversão entre os registros de representação, Duval 
(1996) apresenta resultados que evidenciam a maior facilidade dos 
alunos em fazer a conversão do registro simbólico para o figural 
(gráfico) do que no sentido oposto a este. 

Observamos que o registro gráfico foi relativamente explorado nestes 

exercícios, e acreditamos ser uma forma conveniente para introduzir o conceito de 

função. O autor apresenta a idéia de função como uma relação de dependência 

entre duas grandezas antes de introduzir formalmente a definição. Verificamos que 

essa recomendação é que encontrada nos PCNs de Matemática e também significa 

um retorno a concepção no século XVII.  

Em sua dissertação BRAGA (2003, p. 12), escreve: 

Quanto à representação algébrica de função, o percurso de seu 
desenvolvimento tem início vinculado também a Fermat e Descartes 
que, dispondo das notações de Viète, já afirmava que uma equação 
em x e y era um meio para introduzir uma dependência entre 
quantidades variáveis de modo a permitir o cálculo de valores de 
uma delas correspondendo aos valores da outra.   
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Finalmente o exercício proposto 5, que apresenta uma seqüência de 

questões contendo apenas registros de representação discursiva de escrita em 

língua natural e numérica. 

Figura 6: Exercícios propostos 5. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 12. 

Notamos que a questão envolve noções de geometria plana e parece que 

o autor elaborou uma seqüência de questões adequadas ao nível de 

conhecimento dos alunos aos quais se destinam. Podemos até dizer ainda que a 

solução de cada item segue um caminho no sentido de chegar aos padrões de 

uma expressão algébrica. 

Esses exercícios estão expressos em linguagem natural, e para a 

resolução do mesmo é necessária uma transformação do ponto de vista 

matemático, que é tratamento. 

Percebemos que o autor explora a dependência entre grandezas, e para o 

processo  de  resolução propicia o tratamento no interior de um mesmo registro. 

É apresentado nos exemplos e exercícios um contato bem sutil com outras 

áreas  do conhecimento. 

Após  mostrar  o  conceito  intuitivo de função, o autor apresenta o 

conceito formal  de função, noção de par ordenado e produto cartesiano, que 

analisamos, a seguir. 
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Figura 7: Conceito Formal de Função, Noção de Par Ordenado e Produto Cartesiano. 

Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 13/14. 
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O autor para introduzir o “conceito formal de função” inicia afirmando que as 

situações apresentadas nos itens anteriores relacionam duas grandezas variáveis e 

dependentes entre si, destacando a existência de dois conjuntos em que cada uma 

das grandezas varia. Ressalta que em todas as situações apresentadas ocorreu 

correspondência entre cada elemento do primeiro conjunto com apenas um 

elemento do segundo. 

Esta forma de introduzir função, apontando a idéia de dependência, variação 

e correspondência, está na base da definição de função, segundo CARAÇA (1957), 

e encontramos na dissertação de SILVA (2008, p. 56): 

As idéias fundamentais que estão na base da definição de função 
são a de variável e a de correspondência entre duas variáveis, isto é, 
entre dois conjuntos. [...] Toda idéia de correspondência, mesmo na 
sua forma mais abstracta, implica a idéia de dependência, e o 
conceito de função tem, precisamente, por objectivo a tradução, em 
termos de rigor matemático, desse conceito de dependência, de lei, 
que domina o esforço construtivo das ciências da natureza 
(CARAÇA, 1957, p. 56) 

Em seguida o autor do livro afirma que a existência de dois conjuntos em 

que  cada  uma  das  grandezas varia e correspondência entre seus elementos 

caracterizam a idéia de função. No entanto, para a formalização do conceito, 

afirma ser necessária a introdução de outros conceitos como o de par ordenado, 

produto cartesiano e relação. 

Apresenta  a  noção  de  par  ordenado  e  a  definição  de  produto 

cartesiano, utilizando os registros da língua natural, numérico e algébrico, 

destacando exemplos. 

Segundo OLIVEIRA (1997, p. 22), em sua dissertação “Conceito de Função: 

Uma abordagem do processo Ensino -Aprendizagem”, escreve que: 

Em meados do século XX, a filosofia formalista predominou em 
textos e publicações. (...)  É  desta  época a definição de função 
como um  certo  subconjunto  do produto cartesiano A x B, o que 
nada mais é do que a definição de função como um conjunto de 
pares ordenados. 
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Encontramos na dissertação de MARTINS (2006, p. 48) sobre as idéias 

relacionadas com o conceito de função que: 

A forma de apresentação, que vigorou até o final dos anos 90, partia 
do produto cartesiano entre dois conjuntos de números inteiros. 
Definia-se  o conceito de relação binária, como sendo um 
subconjunto desse produto cartesiano, seguida da representação 
gráfica dessa relação. 

Vê-se que Scipione na edição de seu livro de 1984, ao introduzir o conceito 

de função, opta por fazê-lo segundo os princípios da filosofia formalista que 

influenciou o grupo Bourbaki, ao preconizar o estruturalismo na Matemática, que se 

refletiu no ensino e nos manuais da segunda metade do século XX.  

Na seqüência trata da representação gráfica do produto cartesiano. 

Figura 8: Representação Gráfica. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 14. 

O livro em questão prossegue com o conceito de representação gráfica de um 

produto cartesiano A x B, e apresenta um exemplo e três exercícios resolvidos (fig. 

9) de forma análoga ao do exemplo (fig. 8). Em seguida são propostos dez 

exercícios, que deixaremos de mostrar, pois os mesmos seguem a linha do exemplo 

e dos exercícios resolvidos. 
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Figura 9: Exercícios Resolvidos. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 15/16. 
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BONETTO (1999, p. 7) em sua dissertação, faz um estudo sobre a 

representação gráfica de funções no processo da história da matemática e escreve 

sobre as dificuldades dos alunos ao passar de uma representação para outra 

citando DUVAL (1994). 

As representações gráficas exigem um trabalho de aprendizagem 
particular e que não se pode remeter para sua utilização à 
interpretação espontânea e imediata que está ligada à percepção 
das figuras e imagens.  

Podemos dizer que a representação gráfica auxilia na formação das primeiras 

concepções de função. Na seqüência dos exercícios resolvidos e propostos, a 

localização dos pontos pode esclarecer e auxiliar no desenvolvimento das idéias 

trabalhadas pelo autor. 

 No exemplo dado (fig. 9) o autor utiliza os registros da língua natural, 

simbólico numérico e gráfico com a finalidade de evidenciar a visualização. 

Neste exemplo o gráfico é constituído de pontos marcados no plano 

cartesiano, gerados pelo produto cartesiano A x B. 

Podemos verificar que até o momento, o autor não explica sobre o que é e 

quais são os elementos de um produto cartesiano no gráfico cartesiano. Diante do 

que foi exposto até o presente momento, parece que o autor está tentando induzir o 

aluno a construir o conceito de função de forma repetitiva, embora acreditamos que 

o ensino de Matemática deva ser introduzido aos poucos e gradativamente, mas 

também, sempre que possível a partir de exemplos concretos e interessantes, para 

motivar os conceitos e preparar o terreno para as definições formais. 

Os exercícios propostos apresentados neste livro são monótonos, repetitivos 

e  visam  apenas  mecanização  e  não estimulam o raciocínio e nem a criatividade. 

A metodologia consiste em fazer a explanação do conceito e procedimentos 

seguidos de exemplos e exercícios resolvidos que servem de modelos para a 

resolução dos exercícios propostos. 
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Quanto à representação de registros, SILVA (2007 p. 28) escreve sobre os 

três tipos distintos de procedimentos para a construção de gráficos: 

Vamos transcrever dois tipos: o procedimento por pontos e o procedimento de 

extensão do traçado, que no momento nos interessa: 

1. O procedimento dos pontos: que enfatiza a representação de um ponto com 
base em um par ordenado e a identificação do par ordenado a partir do ponto. 

2. O procedimento de extensão do traçado: que promove a união de pontos por 
traços, desenhando o gráfico. 

Nesses procedimentos não existe relação entre gráfico e expressão algébrica, 

mas apenas a associação entre um par ordenado e sua representação cartesiana. 

Estamos falando de um tipo de tratamento em que a associação é de um ponto e um 

par ordenado de números. Parece claro que essa ordem de apresentação das 

representações gráficas começa pelo trabalho de localizar pontos. 

Na seqüência, o autor apresenta o conceito de relação, imagem de um 

elemento numa relação e a representação gráfica de uma relação. 
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Figura 10: Conceito de Relação e Exercício Resolvido. 

Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 18/19. 
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Figura 11: Imagem de um elemento numa Relação e Representação Gráfica de uma Relação. 

Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 20/21. 
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Figura 12: Exercício Resolvido. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 22. 

Notamos que o autor deste livro tem uma preocupação com apresentações 

formais; o conceito de relação é definido com sendo um subconjunto do produto 

cartesiano de dois conjuntos. O autor desenvolve o conceito de Relação usando a 

linha da Matemática Moderna, introduzida na década de 60. 

No artigo de Elon Lages Lima, escrito para a RPM – 41, sob o título de 

“Conceituação, Manipulação e Aplicações Dois Problemas e Duas Soluções”, 

escreve:  

Durante o período da chamada Matemática Moderna (décadas de 60 
e 70), ocorreu no ensino uma forte predominância da conceituação 
em detrimento dos outros dois componentes. Quase não havia lugar 
para as manipulações e muito menos para as aplicações. Por um 
lado, a Matemática que então se estudava nas escolas era pouco 
mais do que um vago e inútil exercício de generalidades, incapaz de 
suprir as necessidades das demais disciplinas científicas e mesmo 
do uso prático no dia-a-dia. Por outro lado, como os professores e 
autores de livros didáticos não alcançavam a razão de ser e o 
emprego posterior das noções abstratas que tinham de expor, o 
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ensino perdia muito em objetividade, insistindo em detalhes 
irrelevantes e deixando de destacar o essencial. 

SILVA (2007, p. 16) também faz menção ao Movimento da 

Matemática Moderna: 

Durante o período da chamada Matemática Moderna (década de 60 
e 70), foi dada ênfase acentuada na utilização da linguagem dos 
conjuntos e numa apresentação excessivamente formal da 
Matemática. Desse modo, a definição de função como conjunto de 
pares ordenados e como caso particular das relações persiste até 
hoje na maioria dos livros didáticos. 

De acordo com o apresentado pelo autor deste livro, existe uma lei ou 

associação  entre  dois conjuntos e não ficam claras as noções de dependência 

entre  as  variáveis. 

Segundo Duval, de acordo com essas definições, o autor utiliza o registro 

discursivo, o de sistema de escrita (registro numérico e registro algébrico) e o 

gráfico, além do figural (diagrama de flechas). 

Após a definição de relação seguem quatro exemplos, um exercício resolvido 

e quatro exercícios propostos. Nos exemplos, o desenvolvimento é feito em 

linguagem simbólica, diagramas, notação de conjuntos e sentença matemática. 

Deixamos de mostrar os exercícios propostos por serem repetitivos, ou seja, 

exercícios–padrão que, a nosso ver, visam apenas à mecanização.  

Dando seqüência à apresentação do conceito de Relação, o autor apresenta 

a “Imagem de um Elemento numa Relação”, seguida de um exemplo numérico para 

reforçar o conceito de imagem. 

Expõe a resolução de dois exemplos: o primeiro cujos conjuntos são 

discretos,  donde  a representação gráfica é constituída pontos no plano e o 

segundo cujos conjuntos são intervalos numéricos cujo gráfico é contínuo. Seguem 

mais três exercícios propostos semelhantes aos exemplos resolvidos. Percebe-se 
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que o autor continua  se  utilizando  dos  registros  discursivos  de  escrita  numérica, 

algébricos e gráficos. 

Observa-se que para resolver os exercícios o aluno deverá realizar uma 

conversão do registro numérico para o gráfico. 

Quanto ao tratamento e conversão de registros são realizados em quase 

todos os exemplos e exercícios resolvidos. Nos exemplos e exercício resolvido do 

“Conceito de Relação”, utilizou-se quase que em sua totalidade o tratamento de 

registro, e no desenvolvimento dos exemplos e exercícios resolvidos da 

“Representação Gráfica de uma Relação” verificamos a utilização do tratamento e 

da conversão de registros. 

Dando  seqüência,  o  autor  apresenta  os  conceitos de domínio e de 

imagem de uma relação. 

Figura 13: Domínio de uma Relação. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 23. 
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Retomando o conceito de Relação, o autor define o conjunto domínio de uma 

relação como o primeiro elemento dos pares ordenados, utilizando o registro da 

língua natural, numérico, algébrico e gráfico. 

De acordo  com  a  transcrição  da  figura 13,  observa-se que o autor 

emprega os registros simbólicos e língua natural para apresentar o domínio de uma 

relação. Esses registros também são utilizados na resolução dos exemplos e 

exercícios resolvidos. 

Figura 14: Conjunto Imagem de uma Relação. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 24. 
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Em seguida vem o conceito de Conjunto Imagem de uma Relação, que é 

apresentada de forma análoga ao do Domínio. No que diz respeito aos exemplos 

observa-se uma semelhança com os do Domínio.  

Até aqui observamos que o autor faz uso da língua natural, e os registros 

simbólicos algébricos, e gráfico  para conceituar o “Conjunto Imagem de uma 

Relação”. Verificamos também que os exemplos privilegiam o registro simbólico 

algébrico e os tratamentos são efetuados nele. O autor apresenta apenas um 

exemplo que nos chama a atenção pelo fato de apresentarem a conversão do 

registro algébrico para o registro gráfico. 

Nesta mesma perspectiva, MACHADO (2007, p. 17) escreve sobre “A 

irredutibilidade da conversão a um tratamento”. 

Geralmente, considera-se converter a representação de um objeto de 
um registro a outro, uma operação simples e local. É comum 
descrever  a  conversão  como uma associação preestabelecida 
entre  nomes e figuras (como, por exemplo, em geometria), ou 
reduzi-la a uma “codificação”. (...)  Assim  passar  de  uma  equação 
à sua representação gráfica constituiria uma codificação em que 
seria suficiente aplicar a regra segundo a qual um ponto está 
associado a um par de números sobre um plano quadriculado por 
dois eixos graduados. 

Na  seqüência, são propostos sete exercícios, todos do tipo “determinar” 

sobre  o  conceito de Domínio e imagem.  Deixaremos  de  apresentá-lo,  pois são 

semelhantes  aos  exemplos  dados,  portanto  a  apreciação  dos  exemplos  vale 

para  todos.  

Os exercícios privilegiam o registro simbólico, com tratamentos algébricos, 

numéricos e gráficos. 

O autor deste livro apresenta Domínio de R, por D(R), o conjunto dos 

primeiros elementos dos pares ordenados e a Imagem, representado por Im(R), o 

conjunto dos segundos elementos dos pares ordenados que figurem na relação R. 

Em síntese, tanto os exemplos como os exercícios propostos referentes ao 

Domínio e  à Imagem de uma Relação, privilegiam em suas resoluções, no registro 
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simbólico  algébrico,  manipulação  do  numérico, linguagem dos símbolos e o 

gráfico (representação).  

Os exercícios propostos (dez no total) são semelhantes aos exemplos, e para 

a resolução dos mesmos o aluno deverá realizar tratamentos e mudança de registro.  

Com os pressupostos referenciados, o autor então apresenta a definição e a 

notação de função. 

Figura 15: Aplicações ou Funções. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 26. 

Embora o autor introduza a definição de função formalmente, isto é, 

apresentando a seqüência: Conceito Intuitivo de Função, Conceito Formal de 

Função, Par Ordenado, Produto Cartesiano, Conceito de Relação, Representação 

Gráfica de uma Relação, Imagem e Domínio de uma Relação, este não explora a 

idéia intuitiva de função como correspondência e dependência entre grandezas, 

podendo ficar muito abstrato para o aluno.  

A definição de função é apresentada na linguagem natural e simbólica. 

Utiliza do diagrama de flechas e gráficos nos exemplos que seguem para 

ilustrar o conceito de aplicação ou função. São no total 9 exemplos dos quais 
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resolvemos transcrever apenas três, por serem parecidos tanto na resolução como 

na apresentação e enunciado.  

Os  exemplos , representado  pela  figura 16, referem-se à definição de 

função e apresentam os registros da língua natural, algébrico, numérico e gráfico. 

Observamos que o autor ao objetivar o conceito de função, este sugere uma 

coordenação  dos  registros  simbólico  e  gráfico,  explicitando o tratamento em 

cada um deles. 

Figura 16: Exemplos. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 27/28. 
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Figura 17: Notação. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 29. 

Finalmente o autor apresenta a definição de função de A em B, como uma 

relação tal que todo elemento do conjunto  A  tenha uma imagem, e somente uma 

no conjunto B. 

Menciona a notação de função, por: f: A →→→→ B   e   

É muito comum ver essa definição de função na maioria dos livros didáticos 

atuais. No entanto, do ponto de vista didático, seria interessante que os autores 

insistissem em apresentá-la não só formalmente, mas fazendo conexões com 

situações reais que possibilitem uma melhor compreensão desse conceito. 
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Figura 18: Exercício Resolvido. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 29. 

Na seqüência são apresentados seis exemplos referentes ao conceito de 

função  segundo  à  lei  algébrica  ou fórmula. A resolução privilegia apenas o 

registro simbólico. 
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O autor dá continuidade ao assunto mencionando sobre um interesse 

especial na Matemática em estudar funções por meio de fórmulas matemáticas, bem 

como a generalização através de expressões algébrica. . 

Na seqüência do capítulo 1 do livro em questão, intitulado “funções” o autor 

prossegue com “Gráficos e Análise de Gráficos” e “Qualidade de uma função”, que 

deixaremos de comentar, uma vez que o foco da nossa dissertação é a 

conceituação de função.  

Nota-se que a definição apresentada pelo autor deste livro é bem próxima à 

usada nos meios matemáticos e científicos, que utiliza a teoria dos conjuntos 

atribuída ao grupo Bourbaki (século XX), cuja finalidade era organizar a Matemática 

segundo a filosofia estruturalista. 

Finalmente o autor apresenta Domínio e conjunto Imagem de uma função. A 

conclusão é simples e em linguagem formal. O autor aborda domínio, contradomínio 

e a regra de correspondência simultaneamente. A imagem é apresentada como um 

subconjunto do contradomínio. Para apresentar a diferença entre relação (fig.16) e 

função, o autor faz uso do diagrama de flechas, conforme a figura 19. 

Figura 19: Domínio e conjunto imagem de uma função. Fonte: SCIPIONE, 1984, p. 32. 

4.2. LD–2 
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Matemática e Vida 
Bongiovanni/Vissoto/Laureano 
Volume 1 – 2º grau – 1995 

A  unidade 5 do Livro Matemática e Vida de Bongiovanni/Vissoto/Laureano, 

os autores  escrevem o perfil da Unidade intitulada Funções, no capítulo 20, da 

seguinte forma: 

Neste livro, como o aluno entra em contato com o conceito de 
função? 

De forma intuitiva. O conceito de função ocupa uma posição de 
destaque na Matemática, pois está ligado a diversos ramos do 
conhecimento humano. Considerando que nossa proposta é a de 
apresentar uma Matemática significativa para o aluno, procuramos 
associar o estudo das funções a problema do cotidiano. 
(Bongiovanni/Vissoto/Laureano,1995, p. 169) 

Antes de iniciar o assunto sobre funções os autores mostram a importância 

dos símbolos e fazem uma relação daqueles usados com mais freqüência em 

Matemática, e seus respectivos significados. 

Enfatizam que esses símbolos passaram a ser cada vez mais utilizados a 

partir da segunda metade do século XX, com a Matemática Moderna, que se 

apoiava na teoria dos conjuntos, criada por Georg Cantor. 

A seguir introduzem a noção de intervalo mostrando sua aplicação em grande 

parte dos modelos matemáticos empregados na Física, Economia, Biologia, 

Química, etc. 

Nossa análise concentrou-se no capítulo 20 (página 169 a 178), sendo que 

nestas dez páginas encontram-se exemplos e exercícios relativos ao tratamento do 

conceito de função. 

Iniciam com o seguinte questionamento: 
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Figura 20: O que é uma função? Fonte: MATEMÁTICA E VIDA, 1995, p. 169. 

A apresentação da função é feita pelos autores deste livro sem muito 

formalismo por meio de um gráfico com informações do conhecimento do aluno. Em 

poucas palavras escreve sobre o assunto a que se destina o capítulo “Funções”, 

procurando induzir o aluno a perceber a ligação da Matemática com outras áreas do 

conhecimento e acrescenta que a noção de função surge da necessidade de 

analisar e entender fenômenos naturais, econômicos, psicológicos etc. 

Um exemplo é dado envolvendo conhecimentos em situações da vida real 

que partem do intuitivo para o formal, e estabelece conexões entre o conhecimento 

escolar e o contexto atual do aluno. 
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Figura 21: Conceito intuitivo de Função. Fonte: MATEMÁTICA E VIDA, 1995, p. 169/170. 
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Figura 22: Diagrama de Flechas Gráfico Cartesiano. Fonte: MATEMÁTICA E VIDA, 1995, p. 170. 
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Figura 23: Domínio de função e Resumo. Fonte: MATEMÁTICA E VIDA, 1995, p. 171. 

O exemplo dado pelos autores deste livro parte de um problema concreto e é 

organizado de forma a conceituar função utilizando diversos registros de 

representação. Quanto à organização matemática desse exemplo, ele gira em torno 

das seguintes tarefas: habilidade no manuseio de equação, fórmula, construção de 

tabela, diagrama de flecha e gráfico cartesiano, relação de dependência (funcional) 

entre as grandezas, a idéia de domínio e imagem. Quanto ao conceito de função 

verifica-se nesse exemplo que é apresentado de forma intuitiva, com muito potencial 

para o desenvolvimento do referido conceito, sem uma preocupação com a 

linguagem matemática formal. 

Após esse exemplo, o livro apresenta um resumo sem formalidades 

concentrando a atenção em pontos cruciais, ou seja, nas variáveis x e y e nas 

noções de correspondência entre essas grandezas, enfatizando a idéia de função, 

bem como a imagem da função. 

Observamos que no desenvolvimento da resolução do problema deste 

exemplo é trabalhada a generalização, a diversidade de representação e a 

coordenação de representação (tratamento e conversão). 
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Para a compreensão do conceito de função, a mobilização de vários registros de 

representação é desejável e no exemplo dado notamos o cuidado dos autores em 

representar a questão nos registros: língua natural, algébrico, numérico (tabela), diagrama 

de flecha e gráfico. 

NesseV mesmo exemplo, Vos autores apresentam os conceitos de domínio e 

imagem de função. 

Em seguida os autores apresentam dois exemplos em que enfatizam a função como 

uma relação entre grandezas. 

Segue o primeiro desses exemplos, em que figuram quatro situações em que 

diagramas de flechas representam relações entre duas grandezas. 
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Figura 24: Exemplo 1. Fonte: MATEMÁTICA E VIDA, 1995, p. 171/172. 

No enunciado do primeiro exemplo são utilizados os registros da língua 

natural figural (diagramas). Embora apareçam dois tipos de registros, as pergunta 

não requerem tratamentos. O objetivo da questão é verificar quando duas grandezas 

que se relacionam entre si representam função ou não, portanto para a solução se 

requer uma consulta rápida aos diagramas e fazer a relação conceitual. Os 

diagramas utilizados neste livro estabelecem relações entre dois conjuntos no intuito 

de explicar quais dessas relações representam uma função. Observamos que os 

autores não mencionam as palavras variação ou dependência, e sim grandezas. 

A seguir são dados exemplos e um contra-exemplo de função representado 

graficamente e mostra que uma função pode ser escrita por meio de uma lei de 

correspondência (registro algébrico). 
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Figura 25: Exemplo 2. Fonte: MATEMÁTICA E VIDA, 1995, p. 172. 
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No segundo exemplo (figura 25) os autores apresentam os gráficos 

acompanhados  de uma  lei  de  formação  com  a  finalidade  de  definir  o conceito 

de função. 

Ao iniciar o capítulo sobre funções os autores fazem uma conexão com outras 

áreas do conhecimento, no entanto esta não foi explorada. Notamos que os registros 

estão em linguagem de sistema de escrita (simbólico) e registro gráfico.  

Observamos que até o presente momento o conceito de função está sendo 

apresentada em diferentes registros, porem os tratamentos não ocorrem, ficando 

somente na visualização dos mesmos. 

Na seqüência os autores apresentam o conceito de domínio e conjunto 

imagem de uma função, e dois exemplos. 
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Figura 26: Domínio e conjunto imagem de uma função – exemplo 1 e 2. 

Fonte: MATEMÁTICA E VIDA, 1995, p. 173. 

Nos textos anteriores, foram apresentados o conceito de função por meio de 

diagramas e gráficos, e neste os autores estabelecem as bases para convenções 

futuras relativas à representação do conjunto domínio e conjunto imagem, elemento 

fundamental para se definir o conceito de função. 

Tanto o enunciado como os exemplos privilegiam o registro da língua natural 

e registro simbólico algébrico. Notamos que não são sugeridas mudanças de 

registros, portanto a coordenação deles não está sendo sugerida. 

Segue exemplo em que o domínio e a imagem da função recebe um 

tratamento, a partir do registro gráfico. 
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Figura 27: Exemplo 3. Fonte: MATEMÁTICA E VIDA, 1995, p. 174. 

Figura 28: Uma nova notação para função. Fonte: MATEMÁTICA E VIDA, 1995, p. 174. 

Como podemos ver na figura 28, o enunciado de “uma nova notação para 

função”, aparece de uma forma arbitrária e sem nenhuma ligação com o que foi 

anteriormente escrito, como algo desconectado tampouco fica claro o uso do 

adjetivo “nova”. Não existe uma ligação com os exemplos, em que as funções foram 

representadas por diagramas de flecha, por tabelas e gráficos. Aqui parece que os 

autores não se preocupam em fortalecer a idéia de função como relação de 

dependência entre duas variáveis. 

Como afirma EVES (2008, P. 660): 

O conceito de função, como as noções de espaço e geometria, 
passou por evoluções acentuadas. (...) A história do termo função 
proporciona como outro exemplo interessante da tendência dos 
matemáticos de generalizar e ampliar os conceitos. (...) pouco tempo 
depois Euler considerou uma função como uma equação ou fórmula 
qualquer envolvendo variáveis e constantes. Essa última idéia 
corresponde ao conceito de função que a maioria dos alunos dos 
cursos elementares da matemática tem. 
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Como  podemos  constatar,  é  isso  que  acontece  na definição de “uma 

nova notação para função” dada nesse item do livro ao fazer a explanação do 

referido conceito.  Quanto  à  contextualização,  esta  se fez  presente  no  texto  

quando os autores iniciaram o conceito intuitivo de função. Na seqüência do 

desenvolvimento do assunto, ocorre apresentação nos moldes: definição e exemplo 

que privilegiam técnicas. 

Segue uma série de quatorze exercícios “para pensar e resolver” que são 

exercícios para o professor resolver em classe ou solicitar como tarefa extra classe, 

sugeridas pelos próprios autores, e que têm uma diversidade de linguagem, isto é, 

exploram as relações entre grandezas nos registros figurais, tabelas, gráficos, língua 

natural. E ainda onze exercícios “para treinar em casa” seguindo os mesmos tipos 

dos apresentados anteriormente. 

O conceito de função introduzido neste livro tem uma seqüência relacionada à 

existência de registros de representação semiótica, “a lei de formação e o gráfico”, 

em que situações exigem a coordenação desses registros a partir de transformações 

envolvendo tratamentos e conversões. 

Notamos que a representação mais utilizada se encontra no registro de língua 

natural e registro simbólico e gráfico. 

Neste livro, editado há mais de uma década do de Scipione, não se observa 

uma preocupação estruturalista explicitada no anterior, ao introduzir o conceito de 

função, embora ainda perdure a influência da Matemática Moderna, presente na rica 

utilização de diagrama de flechas. 

4.3. LD–3 

Coleção Matemática Aula por Aula 

Benigno Barreto Filho e Cláudio Xavier da Silva 

1ª edição 2003 – FTD  
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Os autores iniciam o 2º capítulo do livro com o título: “Pré – requisito para  o 

estudo de funções” em que abordam os temas: produto cartesiano e relação binária 

e após isso introduzem a noção de função. Nota-se que o autor que introduzir 

gradativamente e aos poucos noções relacionadas com funções. 

Figura 29: Pré-requisito para o estudo de funções. 

Fonte: MATEMÁTICA AULA POR AULA, 2003, p. 46. 
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Figura 30: Pré-requisito para o estudo de funções.  

Fonte: MATEMÁTICA AULA POR AULA, 2003, p. 47. 

Os autores dão ênfase à notação de par ordenado (x,y), e do produto 

cartesiano ao formalismo, às operações rotineiras e não apresentam – situações 

problema relacionadas ao contexto do aluno.  

Podemos verificar que, neste livro, os autores explicam passo a passo quais 

são os elementos de um produto cartesiano, como representá-lo na sua “forma 

tabular” e na forma gráfica. Deduzimos que para eles, tais conceitos matemáticos 

são fundamentais para o trabalho com funções. 

Apresentam esse assunto com um exemplo, três exercícios resolvidos e 

quatro exercícios propostos, todos na mesma linha de procedimento. 
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Mostraremos apenas um exercício resolvido, pois os demais são semelhantes 

a este e privilegiam aplicações de técnicas com o objetivo de fixar os conceitos de 

par ordenado, produto cartesiano e sua representação gráfica. 

No exemplo de exercício resolvido aparecem a representação na forma 

tabular (registro numérico) e na forma gráfica (registro figural) do produto cartesiano. 

Quanto aos exercícios resolvidos, os dois primeiros são semelhantes aos do 

exemplo dado. A diferença está nos conjuntos considerados: no primeiro os 

elementos são discretos e estão enumerados e no segundo os elementos dos 

conjuntos são contínuos e estão na forma de intervalos e o terceiro exercício o 

enunciado os conjuntos vêm na forma de intervalos. 

Vemos a preocupação do autor em mostrar as diversas formas de representar 

os conjuntos, ou seja: registro simbólico (forma tabular), registro gráfico. 

A seguir o livro discute a idéia de relação binária. 

Figura 31: Relação Binária. Fonte: MATEMÁTICA AULA POR AULA, 2003, p. 49. 



82



83

Figura 32: Diagrama de flechas e Gráfico cartesiano e Exercícios resolvidos. 

Fonte: MATEMÁTICA AULA POR AULA, 2003, p. 50. 

Os autores apresentam a definição de relação binária como sendo um 

subconjunto do produto cartesiano AxB, e enfatiza que é possível expressar 

genericamente os elementos x e y do pares  (x,y) de R através de uma equação, a 

qual chamam de lei de correspondência ou simplesmente lei de relação R. Nesse 

momento, representam a relação por diagrama de flechas e por gráfico cartesiano, 

destacando o domínio, o contradomínio e a imagem. 

A seguir apresenta dois exercícios resolvidos nos moldes do procedimento 

apresentado,  isto é, pares ordenados da relação R, conjunto domínio, 

contradomínio e imagem, diagramas de flechas e finalmente o gráfico cartesiano. No 

segundo exemplo introduz uma lei da relação R. Os seis exercícios dados são 

semelhantes aos exemplos.  

Os conceitos apresentados trabalhados no livro apresentam diferentes tipos 

de representações semióticas mobilizáveis. 
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Para Duval (2003), a mudança de registro (conversão) deve ser efetuada, 

pois somente assim o aluno irá apreender o objeto representado. Desse modo, 

percebe-se que as representações utilizadas neste livro, podem propiciar a 

coordenação de registros, auxiliando no processo cognitivo. 

Após a exposição dos chamados “pré-requisitos”, o livro passa propriamente 

ao estudo de funções. 

Figura 33: Funções. Fonte: MATEMÁTICA AULA POR AULA, 2003, p. 53. 
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O conceito de função é introduzido utilizando conhecimentos explorados nos 

primeiros itens e é apresentada, de forma bem direta, juntamente com a 

representação por símbolos, bem como a leitura do mesmo. 

f: A → B   e 

y = f(x) 

Os exemplos são apresentados pelos diagramas de flechas. Um detalhe é 

que sempre é enfatizada reforçando a lei de correspondência de cada relação. 

Na seqüência, considerando que a função é uma relação entre dois 

conjuntos, são apresentados o domínio, a imagem e o contradomínio no registro 

algébrico e suas respectiva notações. Segue um exercício resolvido contendo três 

itens envolvendo esses temas e os anteriormente trabalhados. 
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Figura 34: Domínio, Contra domínio e imagem de uma função.  

Fonte: MATEMÁTICA AULA POR AULA, 2003, p. 54. 
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No exemplo de exercício resolvido, são dados dois conjuntos no registro 

numérico e uma relação, n algébrico. Para a resolução do item a) são necessários 

tratamentos nesses registros, obtendo-se os pares ordenados. O item b) consiste 

em realizar uma conversão do registro simbólico numérico para o figural (diagrama 

de flechas) e no item c), pela análise de representação figural da relação, concluir 

que se trata de uma função. 

Notamos que nessa seção os autores desse livro privilegiaram em sua 

totalidade, o registro simbólico algébrico, registro da língua natural e figural.  

Os exercícios propostos são semelhantes ao exemplo quanto a sua forma e 

resolução, bem como o objetivo e todos do tipo, “determine”, “calcule”. 

Continuando os autores discutem as noções de imagem de um elemento e 

raíz ou zero de uma função. 
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Figura 35: Imagem de um elemento Raiz ou zero de uma função. 

Fonte: MATEMÁTICA AULA POR AULA, 2003, p. 55. 
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O livro faz a apresentação clara e objetiva do conceito da definição de 

imagem de cada elemento x pertencente ao domínio de uma função y = f(x) como o 

único valor y, no contradomínio. Dá o registro algébrico de uma função e calcula a 

imagem de alguns elementos (números inteiros) do seu domínio, explicitando, em 

cada caso, a notação com sua respectiva leitura. A seguir enfatiza que x é o 

representante de todos os elementos do domínio da função, e finaliza chamando x 

de variável independente e y de variável dependente. 

Os autores definem raiz ou zero de uma dada função f de A em B, como 

sendo todo elemento de A cuja imagem é zero. O exemplo dado é de uma função de 

2º grau. A seguir mostra o gráfico de uma função com três pontos no eixo Ox. 

São apresentados dois exercícios resolvidos: um para verificar se é função ou 

não, uma relação de A em B, dada uma lei; o outro dado uma função, pede para 

calcular as imagens de alguns valores. 

Os exercícios propostos são no total doze e exploram aos conceitos e 

definições tratados nos itens anteriores, sempre explorando o conhecimento de 

equações e operações com números reais. 

Notamos que tanto os exemplos, como os exercícios propostos apresentam a 

mesma característica, ou seja, privilegiam o uso de técnicas objetivando a fixação do 

conteúdo, no caso a função, o nosso objeto de estudo. 

Nota-se que os registros empregados no que diz respeito a estes exercícios 

são, principalmente o simbólico algébrico e o figural. 
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Figura 36: Exercícios resolvidos e propostos.  

Fonte: MATEMÁTICA AULA POR AULA, 2003, p. 56. 
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O primeiro exercício resolvido é idêntico ao já comentado anteriormente. O 

segundo trata de obter a imagem de três elementos do domínio de uma função, 

dada no registro algébrico. 

O exercício proposto é uma variação do que foi proposto ao se iniciar o 

estudo de função: consiste de 6 relações binárias apresentadas no registro figural 

(diagrama de flechas), para que o leitor decida quais representam função. 

Segundo Duval, no ensino de Matemática a conversão de registro, pode 

ocorrer sem que haja a mudança de quadros como é vista através da notação de 

função apresentada pelos autores deste livro em questão. Nota-se que a mudança 

na forma de representação é interna algoritmizável, isto é, os procedimentos de 

cálculo apóiam-se na operação de substituição e pode dar lugar às rotinas para 

ocorrer à aquisição de um conceito por meio da coordenação de vários registros de 

representação é necessário mobilizar dois tipos de transformação de representação 

semióticas: o tratamento e a conversão. 

Observa-se que os registros apresentados neste livro são o simbólico 

algébrico, o figural, e o gráfico. Dessa forma, propicia a mudança de registros de 

representações para um mesmo objeto, isto é, poderá estabelecer relações entre 

gráficos e expressões algébricas, que de como Duval assinala, tais representações 

são significativas, porque possibilitam a comunicação entre o sujeito e as atividades 

cognitivas do pensamento. 

BRAGA (2003, P. 14) descreve uma ampliação da definição de função para 

além dos conjuntos numéricos. 

(...) Essa carência é suprida com a formalização de uma nova 
conceituação explicitada pelo grupo Bourbaki través da Teoria dos 
Conjuntos na segunda metade dos anos 30 do século XX. A partir 
dessa definição, Bourbaki apresenta uma nova visão das Operações 
e Constrói as Estruturas Algébricas.(...) E acrescenta: 

Em quase todos os livros didáticos de Álgebra, uma função é agora 
definida como uma relação entre elementos de dois conjuntos (não 
necessariamente numéricos) ou membros de dois conjuntos (não 
necessariamente numéricos) ou membros do mesmo conjunto, tal 
que cada elemento do domínio tenha apenas uma imagem. Algumas 
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definições modernas incluem menção a uma regra; poré, a noção de 
dependência se foi. Assim, o ensino de funções em classe de 
Álgebra tende a enfatizar interpretações estruturais mais do que 
processuais. (KIERAN, 1992, p. 38) 

Neste livro a função neste livro apresentada como conceito formal e de forma 

estruturada. A definição é muito próximas àquela historicamente proposta por 

Dirichlet (1837), ou seja, utiliza a expressão “dependência” para caracterizar 

informalmente o conceito de função, sugerindo uma “dependência funcional”.  

Dirichlet chegou à seguinte formulação:  

Uma variável é um símbolo que representa um qualquer dos 
elementos de um conjunto de números; se duas variáveis x e y estão 
relacionadas de maneira que, sempre que se atribui um valor a x, 
corresponde automaticamente, por alguma lei ou regra, um valor y, 
então se diz de y é uma função (unívoca) de x. a variável x, à qual se 
atribuem valores à vontade, é chamada variável independente e a 
variável y, cujos valores dependem de x, é chamada  variável 
dependente.(EVES, 2008, p. 661) 

Essa conceituação de função como uma relação de dependência entre duas 

grandezas é uma recomendação encontrada nos PCNs de Matemática. Além disso, 

vemos um retorno às concepções do século XVII, quanto à idéia de que equação em 

x e y é um meio para introduzir uma dependência entre quantidades variáveis. A 

essa idéia devemos a Descartes. 

Como o nosso estudo está focado no conceito de função, deixaremos de comentar 

os itens sobre “Qualidade de uma função”, “Domínio de uma função real”, “Função Inversa” 

e “Função Composta”, que o livro aborda a seguir. 

Observamos que, embora a edição deste livro date 2003, a apresentação do 

conceito de função traz em seu bojo conotações da influência da filosofia estruturalista 

adotada pelo grupo Bourbaki. Tal influência pode ser percebida na seção de “pré-requisitos” 

iniciada com conceitos de produto cartesiano e relações binárias. 
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4.4. LD–4 

Matemática e Ensino Médio – Volume 1 – 2005 

Walter Spinelli- Maria Helena Souza e Eliane Reame 

Nova Geração 

O estudo das funções apresentada pelos autores começa com a descrição do 

dia-a-dia de um lugar qualquer do planeta. Nas situações que apresentam a relação 

que existe entre as grandezas e as relações matemáticas que envolvem essas 

grandezas podem ser chamadas de funções. Os autores abrem espaço para a 

história da Matemática citando Galileu Galilei  

Segundo alguns historiadores, o físico e astrônomo italiano Galileu 
Galilei (1564–1642) teria sido o primeiro a propor a descrição de 
fenômenos naturais por meio de fórmulas matemáticas. Desde então, 
essas fórmulas e os gráficos que delas advêm constitui uma útil 
ferramenta para resolver uma gama de problemas de seu dia–a–dia. 
Mas não é só para resolver problemas práticos que a teoria das 
funções foi desenvolvida: ela nos permite compreender melhor o 
mundo que nos cerca, ajudando-nos a perceber como se relacionam 
as diversas grandezas em cada fenômeno natural, e, até mesmo, 
usufruir da beleza e da perfeição do Universo (p. 6). 

Os autores iniciam o estudo de funções discutindo relações entre grandezas, 

apresentando a ilustração a seguir. 
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Figura 37: Relação entre Grandeza. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 8. 
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Na seqüência apresentam o seguinte texto: 

Figura 38: Não existem grandezas solitárias. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 10. 

Ao afirmarem que Não existem grandezas solitárias, os autores fazem novos 

questionamentos: 

Pelo exposto até o momento, podemos afirmar que os autores estão 

apresentando a idéia de grandeza como sendo tudo aquilo que pode ser medido e 
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quantificado. Do ponto de vista didático existe uma preocupação em estimular o 

pensamento e a criatividade do aluno, de forma intuitiva e acessível ao 

entendimento, a fim de familiarizá-lo gradativamente ao seu contexto. Acreditamos 

que estas leituras estimulam uma visão contextualizada e crítica do conhecimento e 

sintonizada com a realidade de hoje. 

Os autores deste livro se preocupam com pontos de contato entre a 

Matemática e outras áreas do conhecimento como Física, Biologia Geografia, etc. 

Observamos que este livro é o único dos quatro analisados a começar por 

“explorar as idéias intuitivas de função” e nele a abordagem do conceito de função 

parte do intuitivo para o formal. Existe uma conexão entre o conhecimento e o 

contexto atual do leitor. Os autores separam o conceito de função do estudo formal 

de relação binária, fortalecendo assim a idéia de função como uma relação de 

dependência entre duas variáveis. 

Quanto ao pensamento funcional, os autores iniciam a partir de grandezas 

proporcionais. 

Figura 39: Grandezas Diretamente Proporcionais. 

Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 10/11. 



97

Observa-se uma preocupação dos autores em apresentar o conceito de 

função em sua “forma” mais simples, como relação entre grandezas. para isso 

apresentam um texto em que trabalham sobre a proporcionalidade entre grandezas. 

isso é feito utilizando os registros da língua natural e simbólico numérico (tabelas). 

O assunto é o consumo de energia elétrica, em que o chuveiro elétrico é o 

maior vilão. Dois são os fatores determinantes desse consumo: a potência e o tempo 

que o chuveiro fica ligado. Por exemplo, se um chuveiro de 4000 W ficar ligado por 

meia hora diária, seu consumo de energia elétrica é calculado da seguinte forma: 

Consumo = hW2000
2

1
4000 =⋅

Multiplicando watts(W) por hora (h), obtemos watt-hora (Wh). A unidade 

normalmente utilizada para exprimir o consumo elétrico é o quilowatt-hora (kWh). 

Dividindo o resultado anterior por 1000, temos: 

Consumo = 2 kWh. 

Com esse exemplo, o autor faz uma avaliação entre as grandezas, 

construindo uma tabela com valores de t (tempo) e c (consumo): 

Figura 40: Consumo Mensal dos Principais Eletrodomésticos.  

Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 11. 
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Com esta ilustração os autores pretendem evidenciar que o consumo elétrico 

e o tempo de utilização são duas grandezas diretamente proporcionais ao se 

multiplicar o valor de uma delas por um número, conseqüentemente fica multiplicado 

o valor da outra pelo mesmo número.  

A seguir fazem uma nota sobre “o que é Watt” como unidade de potência 

adotada pelo Sistema Internacional de Unidades (SI). Menciona o escocês James 

Watt, inventor da máquina a vapor. Faz uma relação entre as grandezas tempo e 

velocidade, latas de tinta e área de parede e apresenta uma tabela do consumo 

mensal dos principais eletrodomésticos (geladeira chuveiro, lâmpada, TV, ferro de 

passar roupa máquina de lavar roupa e rádio). 

Escrevem, no final dessa explanação a relação matemática que permite saber 

qual será o consumo, quando se tem o valor do tempo gasto com o chuveiro em 

funcionamento. Finaliza com uma pergunta: quanto você consome em média de 

energia elétrica debaixo do chuveiro? Faça as contas! 

A seguir os autores deste livro dão lugar para um pouco de história da 

Matemática muito oportunos que relatam fatos que envolveram algumas das mais 

importantes descobertas matemáticas. 

Parece claro que neste livro a interpretação de texto, raciocínio e iniciativa 

são constantemente exigidos. 

Na seqüência os autores fazem uma comparação entre as grandezas direta e 

inversamente proporcionais, propondo um exemplo prático: o de uma empresa 

engarrafadora de sucos de frutas. As duas grandezas envolvidas nessa situação 

são: capacidade de cada garrafa e quantidade de garrafas cheias. Apresentam duas 

tabelas, e mostram que são inversamente proporcionais. 
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Figura 41: Grandezas Inversamente Proporcionais.  

Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 12/13. 

Os autores deste livro usam exemplos para introduzir o conceito a ser 

trabalhado, isto é, as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. São 

apresentados 14 aos exercícios propostos, “fazer e aprender”, assim denominado, 

e é explorado de forma qualitativa entre duas relações em diferentes situações da 

vida cotidiana. Vemos claramente que se tem uma preocupação com o 
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desenvolvimento de idéias importantes como a dependência e correspondência, 

permitindo assim que o aluno possa pensar, refletir, concluir e tomar decisões 

entendendo o que se propõe. 

Mostram a sentença matemática que relaciona as duas grandezas. Para 

determinar a quantidade total de garrafas (q), dividimos 1200 pela capacidade de 

cada garrafa (c). Assim tem-se: 

Finalizam comparando a sentença matemática que relaciona grandezas 

diretamente  proporcionais  com a sentença matemática das grandezas 

inversamente proporcionais. 

Os autores aparentemente estão tentando introduzir o conceito de função 

sem  que se  apresente uma definição formal, utilizando um tratamento 

algoritmizável  (registros  monofuncionais)  que  são  procedimentos  de  cálculo  

que  se  apóiam na operação de substituição e podem dar lugar às “rotinas” 

(conjunto de regras operatórias). 

A elaboração desse tipo de atividade apresentada pelos autores leva em 

conta os conhecimentos prévios do aluno. Acreditamos que a proposta dessas 

situações possa induzir o aluno a transitar por diversos quadros da matemática e 

também aos registros de representação, ou seja, utilizar tabelas, expressões 

algébricas, relação entre duas variáveis uma delas dependente da outra. 

Para  os  autores,  considerando que em nosso mundo atual considerando 

que  o  importante  não é saber tudo, muito menos apenas o conhecimento 

científico, mas encontrar novos caminhos, novas alternativas para resolver 

problemas e principalmente  saber  comunicar-se.  Esse é  o  desafio  do aluno 

frente à sociedade  em  que  vive.  Assim, podemos  pensar  que  a  teoria  dos  

registros de representação semiótica ganha importância com a maneira didático-

metodológica que podemos utilizá-la para a aquisição dos conceitos, que são 

c
q

1200
=
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modelos mentais, isto é, instrumentos do pensar e agir, construído pelo estudante 

através  de  suas  experiências  no  decorrer de seu processo de desenvolvimento. 

O livro agora analisado propicia a coordenação de registros e propicia tratamentos 

no interior deles. 

Antes  de  introduzir a representação gráfica da dependência de grandezas, 

os autores fazem uma comparação dos rabiscos de uma criança com as 

representações gráficas de fenômenos naturais do registro do sismógrafo e do 

eletrocardiograma,  e  ressaltam  que estes registros são construídos segundo 

regras matemáticas. 

Figura 42: Gráficos: uma maneira de visualizar a dependência entre grandezas.  

Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 18/19. 
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Observamos que os autores desse livro estão tentando preparar terreno para 

as definições formais, pois vemos que o conceito de função está ocorrendo de 

maneira gradual. 

A seguir os autores do livro apresentam um texto ilustrado relativo ao plano 

cartesiano, mencionando o matemático e filósofo René Descartes como criador da 

representação gráfica. 

Figura 43: Plano Cartesiano. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 18. 
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Apresentam a seguinte exposição explicativa do processo de representação 

de pares ordenados por pontos do plano cartesiano. Relacionam as coordenadas de 

um ponto com valores de grandezas dependentes e independentes. Enfatizam ainda 

que o tipo de regularidade dos pontos (em retas passando pela origem) ocorrem 

sempre que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. 

Figura 44: Plano Cartesiano e Par Ordenado. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p.18/19. 
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O livro introduz o plano cartesiano apresentando os pares ordenados no plano 

e em seguida retoma um problema de um feirante que vende a dúzia de laranjas por 

R$1,50. O preço total (y) de dúzias de laranjas (x) é dado pela equação y = 1,5 x, 

que ao substituir valores para x, obtém os valores correspondentes de y. É possível 

perceber que os pontos marcados no plano cartesiano estão alinhados, mostrando a 

regularidade que observaremos toda vez que as grandezas envolvidas forem 

diretamente proporcionais. 

Com  a  mesma  equação,  sugere  que  a  análise  fosse  a  de representar 

as grandezas distancia (y) e tempo  (x),  observaria um gráfico representado por 

uma reta. 

Outros exemplos são dados seguindo esse procedimento, ou seja, de 

comparar pares de grandezas que são diretamente proporcionais, que será sempre 

um conjunto de pontos alinhados. 
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Figura 45: Plano Cartesiano e Par Ordenado. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 20. 

Mostra a seguir a forma do gráfico de duas grandezas inversamente 

proporcionais. Citam novamente um exemplo do dia-a-dia, ou seja, um pintor 

contratado por uma quantia fixa de R$ 40,00. Quanto menos tempo ele gastar nessa 

pintura, mais estará recebendo por hora de trabalho. O gráfico não tem pontos 
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alinhados, mas à medida que a coordenada horizontal aumenta em certa proporção, 

o valor correspondente da coordenada vertical diminui numa mesma proporção. 

Neste exemplo os autores, após apresentarem o enunciado na língua natural, 

fazem  tratamento  numérico  e  mostram que, no gráfico os pontos obtidos não 

estão alinhados. 

Figura 46: Plano Cartesiano e Par Ordenado. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 21. 

É essencial para a compreensão do conceito de função, o aluno poder 

mobilizar vários registros de representação. Só é possível conhecer o objeto 

matemático por suas representações expressas de forma escrita, gráfica, numérica, 

diagramas e até mesmo oral.  Observamos  que  os  autores  desse  livro  exploram 

a  passagem  do  registro da língua materna para o algébrico, e uma escrita 
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algébrica para um gráfico. E do ponto de vista cognitivo, a atividade de conversão 

figura como responsável pelo caminho que conduz o aluno à aquisição do conceito 

do objeto matemático, sendo que a conversão da língua natural para a linguagem 

matemática é um processo que envolve leitura e interpretação do enunciado de uma 

situação-problema.  

Na seqüência os autores do livro trabalham com o item: gráficos estatísticos.  

Nesse item apresentam gráficos estatísticos que estão presentes nos jornais, 

revistas e até nos noticiários da TV. Apresentam os gráficos mais conhecidos como 

o de barra e o de setor que são utilizados para representar a distribuição de dados, 

ilustrando com a figura a seguir. 
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Figura 47: Gráficos Estatísticos. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 22. 

O livro apresenta exercícios sob a denominação “Fazer e Aprender” num 

total de dez, que segue o padrão dos enunciados utilizado até o momento. A seguir 

apresentamos 2 exemplos: 
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No exercício 15 os autores apresentam uma igualdade envolvendo 2 

grandezas e é solicitado que se construa uma tabela de valores. Já o exercício 16 

apresenta  um gráfico passando pela origem, portanto representativa de 2 

grandezas diretamente proporcionais, seguido de 3 questões em que se solicita o 

valor de uma delas,  dado  o  valor  da  outra  e  finalmente  a  sentença matemática 

que relaciona as 2 variáveis. 

Figura 48: Fazer e aprender. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 24. 

Os autores também sugerem um trabalho em equipe “Olhando através dos 

tubos”. É um experimento que o aluno analisa como a medida (y) da imagem 

visualizada varia de acordo com a distância (x) em que se encontra da parede. 

Acreditamos que essas situações até agora apresentadas, estão bem 

próximas à realidade dos alunos. 

Ao enfocarem a proporcionalidade direta com o quadrado, os autores 

exploram que Galileu Galilei foi pioneiro estudioso de corpos em movimento 

acelerado. Com essa introdução mostra os experimentos de Galileu e suas 

conclusões. O objetivo desse item é apresentar uma grandeza y diretamente 

proporcional ao quadrado de outra grandeza x e reforçar a relação de dependência 
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entre  as  variáveis.  Mostra  também  a  relação  não  somente  na  queda de 

corpos, mas também nos corpos em queda livre ou em automóveis partindo com 

aceleração constante. 

Figura 49: A proporcionalidade direta com o quadrado. 

Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 27. 
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A  idéia que  está  por  trás  disso  é  apresentar  a  equação  matemática  que 

se  verifica  nos  casos em  que  a distância  é  proporcional  ao quadrado do tempo 

t, ou seja: 

Neste livro a introdução ao conceito de função vem de encontro com a nova 

proposta curricular do Estado de São Paulo, que incentiva o estudo a partir da 

exploração qualitativa das relações entre duas grandezas em diferentes situações 

do cotidiano. Portanto como já foi dito, este livro foi o único a começar por explorar 

as idéias de função, destacando leituras de interpretação de informações contidas 

em imagens, gráficos e tabelas. 

Após uma introdução de grandezas proporcionais em questões ligadas ao 

cotidiano, finalmente mostram que a interferência da variação de uma grandeza na 

variação da outra é na realidade o estudo das funções. 

Antes de aprofundarem no estudo das funções matemáticas, os autores 

escrevem que quando a variação de uma grandeza interfere na variação de outras é 

objeto do estudo das funções. 
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Figura 50: O que são funções. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 34. 
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Figura 51: Definição de função. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 35. 

Em seguida os autores apresentam a definição de função e mencionam o 

matemático Leonhard Euler como o criador da expressão matemática y = f(x). 

Após a definição de função, os autores utilizam do diagramas para apresentar 

uma situação em que se percebe claramente a variação de uma grandeza em 

relação à outra. 

De um lado temos a medida do lado do galinheiro, representada pela variável 

x, e do outro o perímetro do galinheiro, representado pela letra y. Dessa forma, não 

se pode deixar de observar que existe uma relação entre duas grandezas em que, a 

todo valor de uma, existe apenas um valor correspondente na outra, o que 

caracteriza de fato uma função. Vale salientar que é feita uma única referência à 

teoria dos conjuntos para formalizar o conceito de função através do diagrama de 

flechas. Não encontramos em nenhum momento da análise deste livro, menção à 

teoria dos conjuntos ou mesmo utiliza-se do conceito de relação. 

Nesse exemplo, verificou-se que em relação aos tipos de representação 

semiótica, apresenta a escrita em língua natural e registro figural (diagrama de 

flechas). A transformação de registro envolvida aqui é o tratamento. 
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Figura 52: Representação por diagramas. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 38. 

Na seqüência, os autores apresentam o conceito de domínio e imagem de 

uma função, ilustrando com um assunto da Física, “queda de um corpo” nas 

proximidades da Terra, estabelecendo uma função entre duas grandezas 

associadas a esse fenômeno: tempo de queda e distância percorrida. 

Para isso, mostra alguns valores das variáveis dos dois conjuntos, mostrados 

na tabela seguinte: 

Figura 53: Tabela de valores de tempo e distância.  

Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 40. 
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A seguir os autores definem os conceitos de Domínio e Imagem de uma 

função, como um conjunto de todos os valores possíveis para a variável 

independente, e acrescenta que função é uma transformação dos valores do 

domínio em valores do conjunto imagem, transformação que é realizada de acordo 

com uma lei de terminada. 

E apresentam a seguir em linguagem matemática. 

Figura 54: Domínio e Imagem de uma função. Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 40. 

Neste livro os autores deixam clara a abordagem de variável independente e 

variável dependente. 

Mencionam o matemático e filósofo Georg Cantor criador da linguagem dos 

conjuntos utilizado no estudo de funções. 

Com relação aos exercícios de forma geral são contextualizados e envolvendo 

questões cotidianas. 

Quanto aos tipos de registros de representação semiótica, os exercícios em 

quase sua totalidade apresentam registros da língua natural e simbólico numérico 

(tabelas), propiciando tratamentos no interior deles. 

Na seqüência encontramos três exemplos de funções definidas por uma 

equação em que os autores utilizam para apresentar o texto “Equação e Domínio da 

função”, e um texto sobre funções e seus gráficos com o intuito de identificar os 

conceitos de domínio na representação gráfica. 
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.

Figura 55: Equação e Domínio de uma função - Funções e seus gráficos.  

Fonte: MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO, 2005, p. 42. 
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Os autores deste livro apresentam uma proposta integradora e abrangente do 

conhecimento e do trabalho escolar e à conexão entre disciplinas, possibilitando ao 

aluno a leitura do mundo em que vive. 

Percebemos em todo o livro que os autores tiveram a intenção de propor 

problemas diferentes daqueles encontrados nos outros livros didáticos, 

apresentando uma proposta integradora e sempre fazendo conexão ente disciplinas, 

além de explorar situações problema por meio de perguntas. 

RESUMO COMPARATIVO DOS LIVROS ANALISADOS 

Em nossa pesquisa o objetivo foi o de analisar livros didáticos da Educação 

Básica indicados para o ensino médio a partir da década de 80 até os dias atuais. 

Para responder as questões de pesquisa utilizamos a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica como ferramenta de análise, que nos permitiu verificar 

como o conceito de função é tratado nos livros didáticos selecionado. Para a 

organização de nosso trabalho apoiamos nos princípios metodológicos da obra 

“Análise de Conteúdo” de Bardin.  

A seguir vamos apresentar um resumo comparativo dos livros analisados 

quanto ao tratamento dado ao conceito de função 

Quanto ao conceito: 

Constatamos que os quatro livros didáticos analisados adotam como ponto de 

partida a exploração de dependência entre grandezas. No entanto percebemos que 

existe certa preocupação dos autores dos livros didáticos LD – 1 e LD – 3 com o 

conceito formal de função como um caso particular de relação. Outro fato que 

merece ser destacado com relação ao conceito é o excesso de linguagem técnica 

com relação aos livros LD – 1 e LD – 3. 
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Quanto ao LD – 2, o conceito de função é apresentado sem muito formalismo 

e em poucas palavras escreve sobre o assunto.  

O LD – 4 é o único livro dos quatro analisados a explorar as idéias intuitivas 

de função partindo o intuitivo para o formal. 

De  forma  geral  os  livros  LD – 1,  LD – 2  e  LD – 4 apresentam a 

introdução ao conceito de função de forma contextualizada e com exemplos ligados 

a questões e fatos da vida atual, principalmente o LD – 4, que ao nosso ver foi o 

mais rico em exemplos. 

Quanto à notação 

Os livros LD – 1 LD – 3, apresentam uma linguagem rigorosa e formal, ou 

seja os autores destes livros apresentam situações de dependência entre duas 

grandezas variáveis, e parece que os autores tiveram uma preocupação com 

representações formais. Acreditamos que uma preocupação excessiva com 

apresentações formais pode atrapalhar o desenvolvimento do estudante, pois deixa 

a desejar quanto à criatividade e as idéias. Vemos uma correspondência estática 

entre os valores “x” e “y”. 

Observamos que LD – 2 e LD – 4 fizeram a introdução de forma 

contextualizada, e sem muita preocupação com o formal.  

Quanto à representação 

As representações são símbolos, tabelas, diagramas de flechas, gráficos, etc, 

que possibilitam a comunicação entre o aluno e as atividades cognitivas do 

pensamento. 

No geral os livros analisados valorizam a introdução de nomenclatura e a 

visualização de representações.  
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Três dos livros analisados, os autores começam a desenvolver função através 

de relações utilizando tabelas, diagramas de flechas entre dois conjuntos e gráficos. 

Depois de apresentar o conceito de função, definem domínio e conjunto imagem e 

contra-domínio. 

Notamos que outras definições de funções dadas são relativas à concepção 

de função dada pelos algebristas, isto é, dão ênfase à dependência entre grandezas 

variáveis. 

Quanto aos exemplos e exercícios 

Observamos em todos os livros a preocupação em apresentar variedade de 

exercícios. 

Nos livros LD – 1 e LD – 3, apresentam uma variedade de exercícios 

repetitivos que visam apenas a mecanização, e não exigem raciocínio e 

relacionamento de idéias, e sem sentido para o aluno, porem, embora os exercícios 

do tipo “calcule” ”resolva”, etc, não devam ser eliminados, pois são importantes para 

o aprendizado de técnicas e propriedades. 

Os livros LD – 2 e LD – 4 apresentam qualidade e variedade de exercícios e 

adequação ao nível dos alunos a que se destinam. 

No livro LD – 4, observamos ainda que em todas as situações propostas, 

exemplos, exercícios, o aluno é questionado e solicitado a defender, argumentar e 

justificar suas idéias. 

Quanto às aplicações 

As aplicações são empregos das noções e teorias matemáticas com o intuito 

de obter resultados, conclusões e previsões mais sutis que surgem noutras áreas, 

que científicas, quer tecnológicas ou mesmo sociais.  
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De forma geral, do ponto de vista visual e textual, os livros LD – 1, LD – 2 e 

LD – 4 fizeram a introdução ao conceito de função de forma contextualizada e com 

exemplos do cotidiano. No entanto o livro LD – 4 é o mais rico em exemplos do dia-

a-dia.  Existe  uma preocupação dos autores do livro LD – 4 apresentar a 

matemática como Ciência e como linguagem construída e reconstruída a cada 

tempo pelo ser humano.  

O livro LD – 3 praticamente não as têm. É um livro desconectado da realidade 

e contexto do estudante, que como indivíduo é dotado de saberes e imaginação. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES 

Em nossa pesquisa objetivou-se analisar quatro livros didáticos, quanto ao 

tratamento dado ao conceito de função e tentar identificar preocupações dos autores 

com o seu ensino. 

Para tal análise, buscamos fundamentação na teoria dos registros de 

representação semiótica de Duval e na análise de conteúdo de Bardin. 

A Teoria dos Registros de Representação Semiótica foi muito útil como 

ferramenta de análise na questão de pesquisa. 

Quanto ao desenvolvimento da resolução dos exercícios são trabalhados a 

generalização, a diversidade de representação e a coordenação de representação 

(tratamento e conversão). 

Nas articulações e mudanças de registros, diagnosticamos na análise dos 

livros didáticos a predominância dos tratamentos de registros na resolução dos 

exemplos e exercícios. Na maioria dos exemplos e exercícios apresenta poucas 

opções de conversões de registros. 

Na maioria dos livros analisados os autores utilizam de representação da 

língua natural. Podemos citar o livro LD – 4 que para resolução de alguns exercícios 

o aluno pode resolver dentro do próprio registro da língua natural, sendo necessário 

o tratamento de registros. 

Nos livros analisados, a maioria dos autores introduz o conceito de forma 

intuitiva, ainda assim a preocupação com o formal é notável. 

Com relação ao contexto em que a definição de função foi abordada, do ponto 

de vista histórica, o livro LD – 4 contribuiu de maneira significativa. Neste livro 
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notamos   que   existe  uma dosagem adequada quanto à conceituação, 

manipulação e  aplicação. 

A conceituação está ligada à formulação correta e objetiva das definições 

matemáticas, à pratica do raciocínio dedutivo, bem como a reformulação de idéias e 

fatos. A manipulação é de caráter principalmente algébrico, e está para o ensino e o 

aprendizado da Matemática. E finalmente a aplicação, que são empregos das 

noções e teorias da matemática. 

Notamos nos livros LD – 1, LD – 2 e LD – 3, que a manipulação é bem 

difundida, principalmente nos exercícios. 

Além disso, observamos a representação gráfica, que a nosso ver pode 

constituir-se num importante recurso para análise dos problemas. Se olharmos os 

meios de comunicação, sejam eles virtuais ou impressos, veremos a impregnação 

de tabelas, gráficos. 

Espera-se que o aluno consiga compreender a variação, a correspondência e 

a dependência entre variáveis, e que reconheçam uma função entre tabelas, 

diagramas de flechas e gráficos, o que é função. 

Esperamos que essa pesquisa possa colaborar para que pesquisadores, 

professores a refletirem sobre a definição de função. 

Concluímos que deve existir uma coerência tanto na utilização de diferentes 

registros quanto a apresentação de conceitos para estudos posteriores. 
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