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RESUMO 
 

Essa pesquisa tem por objetivo investigar como vem sendo trabalhados os fatores considerados 

relevantes para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos na escola básica. 

Justifica-se pela importância de elaborarmos alternativas para o ensino da álgebra que evitem a 

memorização e reprodução de regras. A pesquisa, de cunho qualitativo, usa a hermenêutica para 

a análise da apresentação do conteúdo inversão de funções em livros didáticos amplamente 

utilizados no ensino médio. Inclui um livro texto adotado na década de 60 como um parâmetro 

para identificar transformações em propostas e programas de ensino da álgebra, e uma seleção 

mais recente de materiais aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 

2015 e 2018. As literaturas de pesquisas em educação matemática sobre desenvolvimento do 

pensamento algébrico e sobre o ensino de funções inversas são retomadas, e a análise é situada 

no contexto delineado pelas diretrizes do Ministério da Educação no país, expressas nos 

documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que explicitam o conhecimento 

esperado sobre álgebra na escola de ensino médio e fundamental. Da análise realizada 

destacamos que os autores em seus livros texto, mesmo quando apresentam elementos que 

sugerem desenvolver o pensamento algébrico na apresentação e trabalho com o tópico funções 

inversas, acabam articulando-os parcialmente o que contribui para mantê-los isolados e não são 

relacionados. 

Palavras-chave: Ensino de matemática; Álgebra; Pensamento algébrico; Funções inversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This research aims to investigate how the factors considered relevant for the development of 

students' algebraic thinking in the basic school was been workied. It is justified by the 

importance of elaborating alternatives for the teaching of algebra that avoid the memorization 

and reproduction of rules. The qualitative research uses hermeneutics for the analysis of the 

presentation of the inversion of functions in textbooks widely used in high school. It includes a 

textbook adopted in the 1960s as a parameter to identify transformations in algebra teaching 

proposals and programs, and a more recent selection of materials approved by the Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) for 2015 and 2018. The researches in mathematics 

education on thought development algebraic and on the teaching of inverse functions are 

resumed, and the analysis is situated in the context outlined by the directives of the Ministry of 

Education in the country, expressed in the Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

documents, which explain the expected knowledge about algebra in high school and 

fundamental. From the analysis performed, we highlight that the authors in their textbooks, 

even when they present elements that suggest to develop the algebraic thought in the 

presentation and work with inverse functions, end up articulating them partially which 

contributes to keep them isolated and are not related. 

Keywords: Mathematics teaching; Algebra; Algebraic thinking; Inverse functions. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Iniciei a licenciatura em matemática no ano 2009 no IM-UFRRJ (Instituto 

Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) e como o currículo do curso 

ainda não havia sido reformulado, estudávamos álgebra abstrata1 nos três primeiros períodos: 

álgebras 1, 2 e 3, respectivamente. O curso de álgebra 1 iniciava pelo estudo da lógica de 

conjuntos, aritmética dos inteiros, aplicações. Em seguida, iniciávamos o estudo das estruturas 

algébricas.  

Em meu primeiro contato com essa álgebra, nova para mim, fiz-me as seguintes 

perguntas: isso é matemática? Que matemática é essa? Pois não havia imaginado que iria 

estudar um conhecimento tão distinto da matemática que eu havia estudado na escola básica. 

Afinal, esse último seria o conhecimento que considerava necessário, para mim, como futura 

professora; ou seja, estudar o que iria ensinar futuramente, obtendo um conhecimento amplo 

sobre os assuntos que iria explicar em sala de aula. Eu não sabia que existia essa “outra 

matemática”! Prossegui os estudos e, como acontece com muitos estudantes que ingressam no 

curso, fui reprovada na disciplina de álgebra 1 no primeiro período. Não me matriculei mais em 

nenhuma das disciplinas de álgebra, até que não tive outra opção senão cursá-las. Ao longo 

deste percurso, em 2010, o currículo da licenciatura foi modificado para atender as diretrizes 

do Ministério da Educação. A álgebra 1 não seria mais estudada no primeiro período. O 

colegiado do curso propôs uma disciplina de introdução à álgebra, e nos períodos seguintes, as 

três álgebras subsequentes do currículo anterior. Assim, após dois anos, em 2011-1 eu optei 

pelo novo currículo e me matriculei na disciplina introdução à álgebra. A essa altura do curso, 

já com mais “maturidade matemática''2, fui aprovada em todas as álgebras.  

Atualmente, consigo relacionar o que estudei em álgebra na licenciatura com a álgebra 

ensinada na escola básica. Pois na primeira estudamos as estruturas algébricas, das quais os 

conjuntos numéricos que ensinamos na escola básica constituem uma parte. Estudamos as 

provas e demonstrações das propriedades que são válidas para esses conjuntos, o porquê cada 

operação é definida, dentre outros. Porém relações entre conceitos como esses e uma discussão 

sobre a transformação dos conteúdos do ensino superior para lecionar na escola básica não 

                                                             
1 O termo “abstrata” é utilizado aqui para evitar que o leitor confunda o conteúdo em foco – o da álgebra, com o 

da álgebra linear. A partir desse ponto, será utilizado somente o termo álgebra. 
2 Com o termo maturidade matemática refiro-me a um estágio mais aprimorado no conhecimento e habilidade 

matemática, desenvolvido em estudos anteriores.   
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estavam presentes no curso em que me graduei: era esperado que nós estabelecêssemos tais 

relações sozinhos quando fôssemos, como professores, para a prática em sala de aula. 

Foi a partir de um contexto como o descrito, de um aluno que sai da escola básica (e que 

mais tarde percebe que o mesmo acontece com aqueles provenientes da escola pública ou não) 

é aprovado no vestibular para matemática - bacharelado ou licenciatura - e que se depara, em 

seu primeiro período, com uma matemática que “nunca” fez parte do seu cotidiano escolar, que 

surgiu em mim o interesse em entender a dificuldade que encontrei no ensino-aprendizagem da 

álgebra formal.  

Particularmente, penso que a dificuldade no entendimento da álgebra na universidade 

está relacionada a diversos fatores, dentre os quais podemos destacar seu caráter formal, sua 

abordagem nos currículos das licenciaturas  – que nem sempre consideram que estão formando 

professores para a escola básica, aos modos como os pensamentos abstrato, lógico e 

argumentativo estão, ou não, sendo desenvolvidos na escola básica e isso, está intrinsecamente 

ligado à sua abordagem nas licenciaturas, pois é lá que esse professor está sendo formado.  

Toda essa discussão em torno das transições que descrevo no início - da escola básica 

ingressando no curso de licenciatura e da licenciatura ingressando como professor na escola 

básica - está relacionada ao que é apontado pelo alemão Felix Klein em sua obra Matemática 

Elementar de um Ponto de Vista Superior como “Dupla Descontinuidade”, ou seja, uma ruptura 

entre os saberes em cada nível de ensino. O que se estuda na escola básica é muito diferente do 

que está proposto para ser estudado na licenciatura, que paradoxalmente está formando um 

professor para a escola básica. Segundo Klein, 

“Os jovens estudantes universitários são confrontados com problemas que nada têm a 

ver com as coisas em que esteve envolvido na escola e, naturalmente, esquecem-nas 

rapidamente. Quando, depois de completarem o curso, se tornam professores, são 

confrontados com a necessidade de ensinar a matemática elementar na forma 

adequada ao grau de ensino, primário ou secundário, a que se dedicam, e, como não 

conseguem estabelecer praticamente nenhuma conexão entre esta tarefa e a 

matemática que aprenderam na universidade, facilmente aceitam o ensino tradicional, 

ficando seus estudos universitários como uma memória mais ou menos agradável que 

não tem influência na sua forma de ensinar.” (KLEIN, 2009, p.1, Apud Rangel, 2015, 

p.85) 

Referindo-se à escola básica, Imenes e Lelis (1994), citados em Duarte (2011), 

comentam que no ensino da matemática, e no da álgebra em particular, 

“ ... enfatiza-se o domínio de técnicas de cálculo e o que se  considera como raciocinar 

identifica-se com a capacidade de memorizar uma sequência de instruções e executá-

la. Trata-se, portanto, de um processo que não promove o pensar com a própria cabeça, 

o pensar com autonomia. Segundo os ditames do ensino tradicional, nós professores, 

participamos de uma farsa: defendemos o ensino da Matemática dizendo que ele 
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forma o pensamento quando na verdade ele promove a dependência e o 

autoritarismo.” (IMENES; LELIS, p.11, Apud DUARTE, 2011, p. 403) 

Apesar dessa citação ser anterior à elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e referir-se a práticas pedagógicas às quais as novas orientações educacionais estavam 

se contrapondo, de um contexto no qual o ensino era ainda mais mecânico que o atual, concordo 

com a análise dos autores de que um ensino técnico e fundamentado na memorização não 

promove “o pensar” matematicamente. Acrescento, ainda, minha crença de que o 

desenvolvimento do pensamento algébrico na escola básica apoiaria não só os futuros 

graduandos em matemática, mas também estimularia o pensar crítico de qualquer pessoa. 

Atualmente eu leciono na escola básica pública municipal e tenho buscado alternativas 

pedagógicas para desenvolver o pensamento algébrico de meus alunos. Proponho com 

frequência questões que geram dúvidas e instigam o desejo de serem exploradas, por meio de 

discussão conjunta sobre conceitos matemáticos, estimulando o grupo de alunos a pensar. Evito 

ensinar a matemática de modo puramente mecânico e reprodutivista, como eu aprendi quando 

estudante da escola básica. Foi nesse contexto que surgiu meu interesse em investigar que 

fatores se destacam como relevantes para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos 

alunos na escola básica, e como esses vem sendo, ou não, trabalhados.  Retornei à universidade 

para prosseguir meus estudos em uma pós-graduação, interessada em responder essas questões 

do ponto de vista da pesquisa sobre o ensino daquele conteúdo. 

Inicio esse texto apresentando o que vem sendo entendido como pensamento algébrico 

na escola básica, retomando a literatura de pesquisa em educação matemática, e trazendo 

resultados de investigações sobre como esse pensamento pode ser desenvolvido, e quando é 

adequado trabalhá-lo. Em seguida, volto o olhar para os documentos aprovados pelo Ministério 

da Educação Brasileiro como diretrizes para a educação na escola básica no país, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e sua versão para o ensino médio, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), destacando as diretrizes que se referem ao 

desenvolvimento do pensamento algébrico e o que se espera que seja desenvolvido na escola 

básica.3 Esses documentos são parte integrante do contexto educacional em que acontece o 

ensino da álgebra na escola básica. Ao retomá-los, destacamos informações relevantes para 

desenvolver uma análise hermenêutica de materiais escritos utilizados no espaço da escola. Essa 

abordagem metodológica é trazida em discussão e, em seguida, passo a refletir sobre aspectos 

                                                             
3 A recentemente homologada, para a educação infantil e ensino fundamental, Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) não está sendo considerada nesse trabalho, uma vez que os materiais analisados são anteriores a 

homologação da base. 
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do ensino atual a partir da análise da apresentação de um conteúdo específico de álgebra em 

livros texto de inserção ampla em escolas públicas, aprovados pelo Plano Nacional do Livro 

Didático (PNLD).  

Dado o escopo da pesquisa torna-se necessário delimitá-la e o foco na matemática 

escolhido é o conteúdo inversão de funções. 

A escolha desse conteúdo matemático justifica-se, em primeiro lugar, por seu 

significado. Adotando uma perspectiva cognitivista, para o entendimento do conceito de função 

como processo e como objeto (ver, por exemplo, COTTRILL e colegas 1996; DUBINSKY, 

1991; SFARD, 1991, 1992; GRAY&TALL, 1994), entender que a noção de função inversa 

corresponde ao entendimento da possibilidade de reverter, ou não, um processo de associação. 

Relaciona-se assim ao entendimento da reversibilidade, ou não, de ações representadas pelas 

associações que definem uma função, o que contribui para a internalização dessas mesmas 

ações como processos. Já para o entendimento de função como objeto, a noção de função 

inversa permite relacionar diversas funções tais como exponenciais e logarítmicas, e definir 

formalmente outras funções em termos de funções já conhecidas, como é o caso das funções 

potência4 com expoentes inteiro e racional. Consolida ainda a ideia de função como um objeto 

sobre o qual podem ser aplicadas operações; que possuem propriedades que podem ser 

demonstradas. Ou seja, em termos axiomáticos formais, consolida a ideia de função como um 

elemento de estruturas algébricas em que estão definidas operações, acrescentando o caso da 

composição de funções àqueles envolvendo a adição e multiplicação já explorados. (ver TALL, 

2013). Além disso, conduz à ideia abstrata de operação em uma estrutura algébrica, trazendo 

exemplos diferentes daqueles envolvendo operações elementares com números. 

Em segundo lugar, pesquisas recentes em diversos países tem considerado inadequada 

a abordagem do tema nas escolas secundárias e cursos de cálculo (ver, por exemplo, BREEN e 

colegas, 2015; WILSON e colegas, 2011 e 2016; VAN DYKE, 1996). Os autores chamam a 

atenção que a noção de função inversa se reduz a um procedimento que consideram “absurdo” 

e “arraigado nos livros didáticos”, dominante nas salas de aula em diversos países, que é o 

“trocar as variáveis x e y e resolver para y”.  

A hermenêutica será utilizada como metodologia para a análise dos documentos 

selecionados. A análise destaca os objetivos de seu ensino de acordo com os documentos 

                                                             
4 Toda função do tipo y = x n, onde "n" é um número natural, é chamada Função Potência. 

http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/cursos/trab2/potencia.htm 

http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/cursos/trab2/potencia.htm
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oficiais e os autores dos livros texto selecionados, e o que as propostas textuais permitem 

desenvolver, em termos dos aspectos do pensamento algébrico que estariam sendo sugeridos a 

desenvolver. 

A pesquisa busca respostas para a questão: Que fatores se destacam como relevantes ao 

desenvolvimento do pensamento algébrico e quais dentre esses estão presentes na apresentação 

do conteúdo sobre inversão de funções nos livros textos adotados na escola básica?  

Dito de outro modo, busco identificar, estudando o caso da apresentação de inversão de 

funções ou funções inversas, como são apresentadas, nos livros texto de matemática escolhidos, 

que aspectos do pensamento algébrico estão sendo privilegiados; ciente de que os livros, como 

quaisquer outros recursos pedagógicos, não desenvolvem por si o pensamento matemático, 

embora possam destacar aspectos que são potencialmente relevantes para tal desenvolvimento 

de acordo com a literatura de pesquisa. (ver, por exemplo, GONZÁLEZ-MARTIN e colegas, 

2013) 

Para responder essa questão, pretendo desenvolver uma pesquisa com os seguintes 

objetivos específicos: 

✓ Conhecer as conceituações sobre pensamento algébrico segundo a literatura de 

pesquisa em educação matemática, focando em especial no que se espera ser 

desenvolvido na escola básica; 

✓ Conhecer os resultados da pesquisa sobre desenvolvimento do pensamento 

algébrico na escola básica, incluindo a literatura de pesquisa internacional; em 

especial, conhecer o debate sobre a apresentação do tema funções inversas na 

escola básica, inserindo essa investigação no campo de pesquisa em educação 

matemática. 

✓ Situar o contexto da investigação, destacando nas orientações curriculares 

nacionais suas intenções educacionais explícitas e o que se espera desenvolver 

sobre o pensamento algébrico na escola básica, por meio da análise de 

documentos oficiais do Ministério da Educação e dos que orientam a aprovação 

dos livros texto pelo Plano Nacional do Livro didático; 

✓ Selecionar e desenvolver uma análise hermenêutica de livros didáticos de ampla 

inserção na escola básica, com o foco em sua proposta de abordagem do tema 

inversão de funções. 
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Vale mencionar que os documentos oficiais do Ministério da Educação que serão 

estudados não são entendidos como desempenhando o papel de parâmetros reguladores, mas 

sim, orientações sobre o que poderia ou não ser ensinado na escola básica. Esses documentos 

revelam, ainda, aspectos do contexto político brasileiro à época em que os livros analisados 

foram escritos.  Minha expectativa é que esse estudo tenha como desdobramentos possíveis a 

elaboração de propostas alternativas para o ensino da álgebra possibilitando transitar do ensino 

fundamental para o ensino médio com uma maior familiaridade, em especial, para o ensino de 

inversão de funções. Acredito ainda que os resultados dessa pesquisa podem ser úteis a 

professores em formação e professores atuantes tanto no ensino fundamental como no ensino 

médio, e levá-los a refletir sobre sua própria prática de ensino, contrapondo-se a um ensino 

mecanizado e engessado da matemática com um ensino baseado em construção de 

conhecimento e aprendizagem com compreensão. 

Este texto se organiza como a seguir.  

No Capítulo 2, O pensamento Algébrico na Escola Básica, apresento um discurso sobre 

como o pensamento algébrico vem sendo caracterizado na literatura de pesquisa e uma revisão 

da literatura de pesquisa sobre o ensino de funções inversas.  

O Capítulo 3, Desenvolvimento da pesquisa, apresenta a metodologia utilizada para a 

análise dos livros didáticos, a hermenêutica. As informações sobre o contexto em que os textos 

a serem analisados foram escritos serão trazidas apresentando as orientações curriculares do 

PCN juntamente com a leitura de Fiorenti (1995), Carvalho e Dassie (2012), entre outros.. 

Encerro o capítulo trazendo os procedimentos que utilizei na seleção dos livros e sua análise.  

No Capítulo 4, Análise dos livros, apresentamos as diretrizes que seguimos em nossa 

análise, inspiradas na metodologia hermenêutica, bem como a análise produzida de cada livro 

em três subseções, O autor e o ambiente sócio-cultural-político-educacional em que o livro foi 

escrito, Apresentação do tema no livro selecionado, Análise da apresentação do conteúdo e a 

literatura de pesquisa.  

O Capítulo 5 traz as considerações finais com comparações entre as análises e 

exemplificações de que é possível o ensino de função inversa de modo relacionado ao mundo 

real, com justificações e contrapondo-se ao ensino somente de um método. 

 



25 
 

2 O PENSAMENTO ALGÉBRICO NA ESCOLA BÁSICA  

 

Iniciamos esse capítulo trazendo entendimentos sobre pensamento algébrico na escola 

básica e caracterizações que vem sendo discutidos na literatura de pesquisa na área de educação 

matemática. Buscamos conhecer tais conceituações, focando em especial no que se espera ser 

desenvolvido na escola básica. 

Em seguida, trazemos o debate atual sobre o ensino de inversão de funções na escola 

básica, em diálogo com essa pesquisa.  

Como parte da descrição do contexto da investigação, concluímos o capítulo buscando 

nas orientações curriculares nacionais o conhecimento esperado sobre álgebra na escola básica, 

com especial referência ao desenvolvimento do pensamento algébrico dos estudantes. Para isso 

analisamos os documentos oficiais do Ministério da Educação. Trazemos uma leitura dos PCN 

– Parâmetros Curriculares Nacionais focando o conhecimento esperado sobre álgebra e 

pensamento algébrico.  

   

2.1 CARACTERIZAÇÕES DO PENSAMENTO ALGÉBRICO PARA A 

ESCOLA BÁSICA  

 

O pensamento algébrico na escola básica têm sido tema de debates e de pesquisas no 

campo da educação matemática, nacional e internacionalmente. Antecedendo nossa revisão da 

literatura de pesquisa nessa área, esclarecemos nosso entendimento sobre os termos 

“formalização” e “linguagem simbólica”, que serão termos utilizados por nós em nossa escrita, 

para embasar nossa crítica a um ensino de álgebra na escola básica que consideramos 

mecanizado. 

Ao utilizarmos o termo “linguagem simbólica” estamos nos referindo ao seu significado 

literal e não somente ao uso de incógnitas e variáveis; ou seja, à utilização de simbologias, 

signos e sinais, quaisquer que sejam eles, para expressão do pensamento e comunicação e 

interação entre pessoas. Segundo o Dicionário Houaiss, o termo simbólico define o que é 

próprio do símbolo, que não é uma reprodução da realidade, mas sim “aquilo que, por um 

princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo” (idem). Na 
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linguagem simbólica, os signos ou símbolos aludem de forma abstrata e convencional às 

realidades a que se referem. Por exemplo, as luzes dos semáforos, com verde correspondendo 

a “prossiga”, e vermelho a “pare”.  

Com o termo “formalização” referimo-nos ao processo através do qual a linguagem 

simbólica é gradativamente incorporada à escrita e à comunicação utilizada em matemática na 

escola básica, como o uso de incógnitas, variáveis e símbolos operacionais. 

Ao falarmos sobre ensino mecânico da matemática, estaremos nos referindo ao 

“... ensino da matemática de forma tradicional, como uma simples transmissão de 

conhecimento através de técnicas desprovidas de significado e a repetição do 

algoritmo sem sentido algum...” (OLIVEIRA e LAUDARES, 2015, p.2) 

Quando apresentado dessa forma, que denominamos mecânica, o ensino de álgebra 

“... não possibilita ao aluno fazer conexões e pensar de forma autônoma e nem facilita 

a compreensão dos conceitos e procedimentos estabelecidos pela álgebra. ... Se o 

aluno não é capaz de apropriar-se dos conceitos algébricos ele não desperta o prazer 

de aprendê-los. ” (ibid, p.3) 

Entendemos que desenvolver o pensamento algébrico significa possibilitar, de modo 

significativo para o aluno, o estabelecimento de conexões entre os diversos conceitos e 

procedimentos da álgebra que estão sendo estudados. Nossa intenção nessa pesquisa é 

investigar tal desenvolvimento, refletindo sobre o ensino da álgebra na escola básica. 

Primeiramente buscamos caracterizar o que é o pensamento algébrico, a partir de elementos 

comuns, entre o que diversos autores que vem estudando o tema identificam como sendo 

pensamento algébrico na escola básica.  

Iniciamos com Usiskin (1999) que identifica aspectos do pensamento algébrico 

destacando que “os propósitos que temos para ensinar álgebra, as concepções que temos sobre 

o assunto e os usos das variáveis estão inextricavelmente relacionados. ” (ibid, p.9)5. Tais 

propósitos são correlacionados pelo autor a quatro concepções de álgebra: álgebra como 

aritmética generalizada; álgebra como o estudo de procedimentos para resolver certos tipos de 

problemas; álgebra como o estudo de relações entre quantidades; álgebra como o estudo de 

estruturas.  

Cada uma dessas concepções está relacionada a usos diferentes de variáveis e, 

consequentemente, a aspectos diferentes do pensamento algébrico. 

                                                             
5 “ … the purposes we have for teaching algebra, the conceptions we have of the subject, and the uses 

of variables are inextricably related.”(USISKIN, 1999, p. 9) 
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Na primeira concepção, álgebra como aritmética generalizada, as variáveis são 

utilizadas como tradutoras e generalizadoras de padrões, regularidades e resultados. Por 

exemplo, ao traduzir a sequência constituída como “dobro de um número adicionado a sete 

unidades” para a expressão 2x+7, a variável x é utilizada como tradutora. Nos livros texto 

brasileiros um exercício comum sobre generalização de padrões e busca de regularidades é 

enunciado como a seguir: 

Dada a sequência abaixo desenhada, encontre as figuras que se encontram nas posições 

5, 6 e 9. Depois tente descobrir o padrão que relaciona a posição das figuras às quantidades de 

bolinhas que as formam. Escreva esse padrão para uma figura qualquer que esteja na posição 

n. 

  

Na segunda concepção, descrita como meios para resolver certos tipos de problemas, as 

variáveis são usadas como desconhecidas ou constantes, para resolver e simplificar expressões 

e equações. Por exemplo, quando introduzimos o “quadradinho” para descobrir valores em 

igualdades entre duas expressões. 

Já no estudo de relações entre quantidades, as variáveis são usadas como parâmetros ou 

argumentos para relacionar e desenhar gráficos. Como, por exemplo, escrever o preço de certo 

tipo de fruta em função da quantidade comprada, é uma relação entre quantidades. 

O uso de variáveis como signos arbitrários para manipular e justificar, são 

característicos do conceito de álgebra como estrutura. Como exemplos, o estudo de monômios, 

polinômios, produtos notáveis e fatoração, que generalizam as estruturas operatórias dos 

números reais. Matrizes e a álgebra de matrizes, com a definição das operações de adição e 

multiplicação, é também incluída aqui. 

1              2                         3                            4 

Figura 1 - Sequência de bolinhas 
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Destacamos aqui, a tradução e generalização de padrões e regularidades, utilização e 

operação com termos desconhecidos e justificação como características importantes presentes 

no pensamento algébrico. 

 Essas quatro concepções de álgebra de Usiskin estão contempladas no PCN, 1998, 

p.116, que as organiza em um quadro como segue: 

Tabela 1 – Concepções da Álgebra 

Álgebra no Ensino Fundamental 

Dimensões da 

Álgebra 

Aritmética 

Generalizada 

Funcional Equações Estrutural 

Uso das Letras Letras como 

generalizações 

do modelo 

aritmético 

Letras como 

variáveis para 

expressar 

relações e 

funções 

Letras como 

incógnitas 

Letras como 

símbolo 

abstrato 

Conteúdos 

(conceitos e 

procedimentos) 

Propriedades das 

operações 

Generalizações 

de padrões 

aritméticos 

Variação de 

grandezas 

Resolução de 

equações 

Cálculo 

algébrico. 

Obtenção de 

expressões 

equivalentes 

Alternativas a esse entendimento sobre as características do pensamento algébrico são 

apresentadas por outros pesquisadores. 

Em publicação nesse mesmo ano, temos Kaput (1999), que critica uma concepção e 

abordagem de álgebra tradicional na escola básica restrita a “simplificar as expressões 

algébricas, resolver equações, aprender as regras para a manipulação de símbolos” (p.2). 

Essa mesma crítica é feita em Oliveira e Laudares (2015). Segundo Kaput é preciso encontrar 

maneiras de levar os alunos a aprenderem-compreendendo, refletindo sobre e articulando 

conhecimentos e, não somente, memorizando procedimentos de resolução. Para ele o ensino da 

álgebra deve: 

“Começar cedo (em parte, com base no conhecimento informal dos alunos); Integrar 

a aprendizagem da álgebra com a aprendizagem de outros assuntos (estendendo e 

aplicando o conhecimento matemático); Incluir as várias formas diferentes de 

pensamento algébrico (aplicando o conhecimento matemático); Construir sobre os 

poderes linguísticos e cognitivos naturais dos alunos (encorajando-os, ao mesmo 

tempo, a refletir sobre o que aprendem e a articular o que sabem) e Encorajar a 
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aprendizagem ativa (e a construção de relacionamentos) que dê uma vantagem na 

sensação e compreensão.” (KAPUT, 1999, p. 3)6 

 

Na visão de Kaput (1999), para que essa mudança aconteça no ensino da álgebra, esse 

ensino deve envolver generalizações já no ensino da aritmética – a aritmética generalizada 

abordada em Usiskin (1999) - na modelagem, na geometria, que passem a ser expressas em 

linguagens cada vez mais formais. Desse modo, formas de pensamento algébrico, tais como as 

requeridas em generalizações, devem permear todo o currículo de matemática desde os 

primeiros anos de escolaridade. O discurso em Canavarro (2007) sobre a “algebrização do 

currículo” (p.92) retoma ambas perspectivas. Já em Kaput (2008) encontramos elementos do 

pensamento algébrico que o autor considera em sua pesquisa, destacando ainda três modos 

diferentes em que a Álgebra se apresenta em sala de aula na escola. 

De acordo com Usiskin (1999) e complementando Kaput (1999) está Kaput (2008) 

argumentando que o pensamento algébrico envolve dois aspectos centrais – simbolizar 

generalizações de padrões e restrições e, raciocinar e agir sintaticamente7 sobre generalizações 

expressas em simbologia convencional – que podem ser descritos em três vertentes: 

“1. Álgebra como o estudo de estruturas e sistemas extraídos de cálculos e relações, 

incluindo aqueles que surgem em aritmética (álgebra como aritmética generalizada) e 

raciocínio quantitativo. 

2. Álgebra como o estudo de funções, relações e variação conjunta. 

3. Álgebra como a aplicação de um conjunto de linguagens de modelagem dentro e 

fora da matemática.” (Kaput, 2008, p. 11)8  

Entendemos que para esse autor, o pensamento algébrico está intrinsecamente 

relacionado aos processos de generalização tanto com foco em sua representação quanto na 

manipulação dos símbolos com os quais essas generalizações foram expressas. De acordo com 

os modos com que a Álgebra é apresentada nas escolas, o autor destaca como elementos do 

pensamento algébrico, que esses processos envolvem a aritmética generalizada (1), o 

pensamento funcional (2) e a modelagem (3).  

                                                             
6“ … begin early (in part, by building on students’ informal knowledge);  integrate the learning of algebra with 

the learning of other subject matter (by extending and applying mathematical knowledge);  include the several 

different forms of algebraic thinking (by applying mathematical knowledge);  build on students' naturally 

occurring linguistic and cognitive powers (encouraging them at the same time to reflect on what they learn and 

to articulate what they know), and  encourage active learning (and the construction of relationships) that puts a 

premium on sense-making and understanding. (KAPUT, 1999, p.3)  
7 Agir sintaticamente é agir de acordo com as regras da linguagem matemática. 
8 “1. Algebra as the study of structures and systems abstracted from computations and relations, including those 

arising in arithmetic (algebra as generalized arithmetic) and in quantitative reasoning. 2. Algebra as the study of 

functions, relations, and joint variation. 3. Algebra as the application of a cluster of modeling languages both 

inside and outside of mathematics.”(KAPUT, 2008, p.11) 
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Em Lins e Kaput (2012) encontramos ainda a relação entre aritmética e álgebra, 

propondo que o pensamento algébrico se revela por meio de “atos de generalização deliberada 

e expressão da generalidade e também do raciocínio baseado nas formas de generalização 

sintaticamente estruturados, incluindo ações sintáticas e semânticas.” (p.48)9. 

Assim como em Usiskin (1999) e em Kaput (2008), Radford (2009, 2014) traz uma 

discussão sobre pensamento algébrico na escola básica. Segundo Radford (2009), o pensamento 

algébrico é a apropriação da abstração algébrica, distanciada do contexto e essa apropriação se 

dá por etapas de desenvolvimento que são sequenciais: 

i. Pensamento algébrico factual – mais relacionado a aritmética; 

ii. Pensamento algébrico contextual – mais relacionado a expressão de relações através da 

linguagem natural e a estrutura do contexto; 

iii. Pensamento algébrico padrão – relacionado à síntese da linguagem natural e a estrutura 

do contexto. 

Para caracterizar melhor tais aspectos centrais do pensamento algébrico, Radford (2014) 

apresenta o resultado de sua pesquisa desenvolvida ao longo de 5 anos, envolvendo crianças do 

2º ao 4º ano do primeiro ciclo, sobre pensamento algébrico na escola básica. Segundo ele, o 

pensamento algébrico é caracterizado como satisfazendo as três condições abaixo: 

“(1) indeterminação: [o estudante percebe que] o problema envolve números 

desconhecidos (incógnitas, variáveis, parâmetros, etc.);  

(2) denotação: os números indeterminados envolvidos no problema têm de ser 

nomeados ou simbolizados. .... Pode-se usar sinais alfanuméricos ...pode ser 

simbolizada através da linguagem natural, gestos, sinais não convencionais, ou 

mesmo uma mistura destes; 

(3) analiticidade: as quantidades indeterminadas são tratadas como se fossem números 

conhecidos. Ou seja, embora não sejam conhecidos, parte-se das quantidades 

indeterminadas e opera sobre elas (isto é, acrescenta, subtrai, multiplica, divide) como 

se elas fossem conhecidas: Isto é o que significa analiticidade. ” (RADFORD, 2014, 

p.260 – grifo nosso)10 

O pesquisador argumenta que o pensamento algébrico não necessariamente deve ser 

estabelecido de modo formal. Propõe que este pode ser desenvolvido mais cedo de modo não-

                                                             
9 Second, it involves, usually as a separate endeavour, reasoning based on the forms of syntactically-structured 

generalisations, including syntactically and semantically guided actions.(LINS e KAPUT, 2008, p. 48) 
10 (1) indeterminacy: the problem involves not-known numbers (unknowns, variables, parameters, etc.); (2) 

denotation: the indeterminate numbers involved in the problem have to be named or symbolised. Now this 

symbolisation may be accomplished in various ways. One can use alphanumeric signs—but not necessarily. The 

denotation of indeterminate quantities can also be symbolised through natural language, gestures, 

unconventional signs, or even a mixture of these;  

(3) analyticity: the indeterminate quantities are treated as if they were known numbers. That is, although the are 

not known, one starts from the indeterminate quantities and operates on them (i.e., adds, subtracts, multiplies, 

divides them) as if they were known: This is what analycity means. (RADFORD, 2009, p.260) 
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formal, em atividades envolvendo sequências e padrões para elaborar generalizações. Os 

resultados de sua pesquisa destacam que os alunos iniciam o processo de desenvolvimento com 

um pensamento aritmético11, depois passam a um pensamento algébrico não-formal e só então 

utilizam a linguagem simbólica, mais formalizada. 

Para Lins (1992), pensar algebricamente é construir significados e, para essa construção 

acontecer há três estágios de pensamento a serem desenvolvidos: 

i. o pensar aritmético - base do pensamento algébrico que envolve testar e efetuar cálculos 

de modo a caminhar para uma generalização. Nesse estágio os números são utilizados 

como ferramenta. Podemos relacionar esse estágio de pensamento com a aritmética 

generalizada citada em alguns trabalhos aqui pesquisados como Usiskin, 1999 e 

Kaput,2008; 

ii. o pensar internalista, - é um estágio de pensamento posterior ao pensar aritmético. 

Inicia-se com um processo de transformação das ferramentas em objeto. Nessa fase, não 

há necessidade de um contexto para alguma problemática, as ferramentas se tornam 

objetos matemáticos com os quais já se sabe fazer manipulações, porém, com 

compreensão de significados, de acordo com Kaput (1999);  

iii. o pensar analítico - é manipular os termos desconhecidos como se fossem conhecidos, 

como afirma Radford (2014).  

  Lins (1992) considera que ao desenvolvermos esses três estágios de pensamento, 

teremos desenvolvido o pensamento algébrico.  

Em sua pesquisa sobre a álgebra na escola e na formação do professor, Ferreira (2014) 

opta por não conceituar pensamento algébrico, porém, destaca a generalização e os processos 

de justificação como sendo característicos da álgebra da escola básica, entendendo-os, portanto, 

como componentes do conteúdo a ser de algum modo trabalhado em sala de aula em 

consonância com Usiskin (1999) e Kaput (1999). O que é importante para nós é que Ferreira 

entende e reafirma que o pensamento algébrico na escola básica “pode se manifestar e se 

desenvolver sem a utilização da linguagem algébrica padrão e, portanto, ele pode ocorrer desde 

os primeiros anos de escolarização. ” (ibid, p.45), ou seja “construir sobre os poderes 

linguísticos e cognitivos naturais dos alunos...” (KAPUT, 1999, p.3)12, através de atividades 

                                                             
11 Segundo o autor, o pensamento aritmético está baseado nas estratégias de tentar e adivinhar, mas não na 

analiticidade, como o pensamento algébrico. 
12“build on students' naturally occurring linguistic and cognitive powers…”(KAPUT, 1999, p.3)  
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sobre padrões e regularidades desde os primeiros anos escolares e prosseguir de modo que essa 

linguagem natural vá sendo formalizada no decorrer da aprendizagem (RADFORD, 2014). 

Referindo-se ao ensino da álgebra na escola, a autora aponta, ainda, para a formação dos 

professores, a necessidade de se conhecer formas de argumentação e demonstração válidas, que 

possam ser desenvolvidas no contexto da sala de aula, e que diferem das argumentações e 

demonstrações que encontramos no contexto do ensino superior. Referencia-se em Stylianides 

e Ball (2008) que afirmam que uma demonstração  

“(1) Utiliza afirmações, aceitas pela comunidade da sala de aula (conjunto de 

afirmações aceitáveis), que são verdadeiras e disponíveis sem necessidade de 

apresentação de justificativas; (2) Emprega formas de raciocínio (modos de 

argumentação) que são válidas e conhecidas ou dentro do alcance conceitual da 

comunidade da sala de aula; (3) É passível de ser comunicada por formas de expressão 

(modos de representação da argumentação) que são próprias e conhecidas ou dentro 

do alcance conceitual da comunidade da sala de aula.” (p.309)13 

Esses critérios que tanto podem ser aplicados para a matemática de nível universitário 

quanto a nível escolar, podem ser úteis para embasar como válidos os pensamentos e raciocínios 

dos alunos na escola básica ao lidar com questões de generalizações e justificações de maneira 

não-formal, utilizando sua linguagem natural. Para conhecer e descrever tais formas 

alternativas, a pesquisadora observa aulas de dois professores do ensino fundamental.  

Por sua vez, Matos e Ponte (2008) referenciam-se em Kaput (1999) entendendo que 

“o pensamento algébrico surge quando, através de processos de conjectura e 

argumentação, se estabelecem generalizações sobre dados e relações matemáticas, 

expressas através de linguagens cada vez mais formais.” (Matos e Ponte, 2008, p.197) 

Por “cada vez mais formais” entendemos que essa linguagem não necessariamente tem 

origem formal, pode ser não-formal, porém vai sendo formalizada à medida que o estudante 

amadurece matematicamente. Com esse entendimento, Matos e Ponte investigaram as relações 

funcionais - álgebra como o estudo de relações entre quantidades (USISKIN,1999) – e o 

desenvolvimento do pensamento algébrico em alunos do 8º ano, dando especial atenção ao 

modo como esses interpretam e utilizam a linguagem algébrica. Concluíram que a ênfase nesse 

estudo das relações funcionais promoveu o desenvolvimento de significado para a linguagem 

algébrica e a construção de uma visão mais ampla sobre o uso de símbolos.  

                                                             
13 (i) it uses statements accepted by the classroom community (set of accepted statements) that are true and 

available without further justification; (ii) it employs forms of reasoning (modes of argumentation) that are valid 

and known to, or within the conceptual reach of, the classroom community; and (iii) it is communicated with 

forms of expression (modes of argument representation) that are appropriate and known to, or within the 

conceptual reach of, the classroom community.(STYLIANIDES e BALL, 2008, p.309) 
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Já Canavarro (2007), fez sua pesquisa sobre o desenvolvimento do pensamento 

algébrico ilustrando as ideias teóricas com episódios de sala de aula constituídas por estudantes 

de 7 e 8 anos do 1º e 2º ciclos em Portugal, e, “discute a pertinência da inclusão do pensamento 

algébrico no currículo de Matemática dos primeiros anos” (p.81), através de busca por padrões 

e regularidades iniciados com aritmética e prosseguindo com a tentativa de generalizar os 

padrões descobertos (KAPUT, 1999), utilizando a linguagem natural dos alunos e 

formalizando-a no decorrer do tempo (MATOS e PONTE, 2008; RADFORD, 2014))  

Da análise dos episódios descritos em seu trabalho ela destaca aspectos sofisticados do 

raciocínio matemático que crianças de 7 e 8 anos manifestaram:  

“Identificaram a estrutura matemática da situação em análise; Estabeleceram relações 

numéricas entre as duas variáveis em causa; Generalizaram uma regra para a 

determinação de qualquer termo da sequência, em linguagem natural, justificando-a; 

Expressaram a generalização de duas formas distintas, por recorrência e através do 

termo geral. ” (ibid, p.86) 

Segundo essa autora, a generalização é o foco do pensamento algébrico e a álgebra deve 

ser estudada de modo a enfatizar significados e compreensão, concordando com Kaput, 1999. 

Não é somente focar a visão nos símbolos, mas enxergar através deles. Porém “as abordagens, 

tradicionalmente difundidas em torno da álgebra têm colocado em foco principalmente a 

memorização e mecanização de fórmulas, como metodologia para assimilação dos conceitos 

algébricos” (OLIVEIRA e LAUDARES, 2015, p.2) sem que o aluno entenda o que está sendo 

feito. Entendemos, assim, que essas aulas mecânicas  

 
“centradas no modelo de explicação por parte do professor seguida de aplicação e 

treino por parte dos alunos, não são um contexto favorável ao desenvolvimento do 

pensamento algébrico. “ (CANAVARRO, 2007, p.114) 

 

Contrapondo esse ensino mecânico, Canavarro sugere uma “algebrização do currículo” 

p.92, ou seja, um currículo totalmente permeado por abordagens algébricas desde os primeiros 

anos de escolaridade, relacionando esse pensamento com outros conteúdos da matemática, 

visando aprimorar as habilidades e competências cognitivas e linguísticas dos alunos, pois a 

introdução da álgebra desde os primeiros anos 

  
“inspira uma abordagem ... na qual os alunos desenvolvam as suas capacidades 

matemáticas ... [constroem] conhecimento relevante, com compreensão, ... [e assim 

conseguem] melhorar a preparação para as aprendizagens posteriores.” (ibid, p.113, 

grifo nosso) 

 

Kieran (2004) realizou sua pesquisa tendo como proposta uma definição para 

pensamento algébrico nas séries iniciais com foco na aprendizagem de álgebra em estudantes 
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de 12 a 16 anos. Em Québec no Canadá, local de fala da pesquisadora, essa faixa etária refere-

se ao Secondary Education, equivalente ao nosso Ensino Médio, porém com suas 

particularidades14. Ela discutiu as diferenças entre os pensamentos aritmético e algébrico e 

elaborou os principais componentes da atividade algébrica. 

Segundo Kieran “...os alunos que operam em um quadro de referência aritmético tendem 

a não ver os aspectos relacionais das operações; o foco deles é o cálculo. ” (p.140)15. Assim, o 

pensamento aritmético traz implícita a ação, por exemplo, ao trabalhar com o “valor do 

quadradinho”16 no ensino fundamental I, o aluno consegue com a ação de “desfazer” ou através 

de tentativas descobrir o numeral que deve ser colocado dentro do quadradinho, porém ao 

iniciar o estudo de equações, quando é introduzida a incógnita, o aluno não consegue perceber 

o significado trazido pela equação, pois ele está acostumado com a ação e não com o pensar 

significados, que pode aflorar com o desenvolvimento do pensamento algébrico desde os anos 

iniciais como defendido até aqui.  

Dessa forma, é necessário repensar abordagens para problemas, afim de promover 

“... um ajuste considerável no desenvolvimento de uma forma de pensamento 

algébrico, que inclui, mas não se restringe a:  

1. Um foco nas relações e não apenas no cálculo de uma resposta numérica; 

2. Um foco nas operações, bem como em seus inversos, e na ideia relacionada de fazer 

/ desfazer; 

3. Um foco em representar e resolver um problema em vez de simplesmente resolvê-

lo; 

4. Um foco em números e letras, em vez de em números sozinhos. Isso inclui: 

(I) trabalhar com letras que às vezes podem ser desconhecidas, variáveis ou 

parâmetros; 

(II) aceitar expressões literais não fechadas como respostas; 

(III) comparar expressões para equivalência com base em propriedades e não 

na avaliação numérica; 

5. Uma reorientação do significado do sinal de igualdade. ”(p.140,141)17 

                                                             
14 Para mais informações sobre o quadro escolar canadense veja: http://www.planetinterchange.com/blog-e-

promocoes/blog/como-funciona-a-escola-no-quebec  
15 “… students operating in an arithmetic frame of reference tend not to see the relational aspects of operations; 

their focus is on calculating. ” (KIERAN, 2014, p.140) 
16 Encontrar o valor do quadradinho são atividades do tipo: 2+[]=10. 
17 “… considerable adjustment is required in developing an algebraic way of thinking, which includes, but is not 

restricted to:  

1. A focus on relations and not merely on the calculation of a numerical answer;  

2. A focus on operations as well as their inverses, and on the related idea of doing / undoing;  

3. A focus on both representing and solving a problem rather than on merely solving it;  

4. A focus on both numbers and letters, rather than on numbers alone. This includes:  

(i) working with letters that may at times be unknowns, variables, or parameters;  
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Podemos considerar que a introdução desses cinco focos, apontados por Kieran, desde 

as séries iniciais, colaborariam com o desenvolvimento de formas de pensar para propor 

modelagens, resoluções, generalizações e argumentações, sendo assim um facilitador ao 

entendimento com compreensão de uma álgebra mais avançada e formal nas séries posteriores. 

Ou seja, a álgebra estudada nas séries mais avançadas se tornaria mais acessível para a maioria 

dos estudantes.  

Ao fim de seu artigo, Kieran apresenta a seguinte definição para pensamento algébrico 

nas séries iniciais: 

“O pensamento algébrico nas séries iniciais envolve o desenvolvimento de formas de 

pensar nas atividades para as quais a álgebra simbólica pode ser usada como uma 

ferramenta, mas que não são exclusivos da álgebra e que podem ser envolvidos sem 

usar qualquer álgebra simbólica de letras, tais como, analisando relações entre 

quantidades, observando estruturas, estudando mudanças, generalizando, resolvendo 

problemas, modelando, justificando, provando e prevendo. ” (p.149)18 

Nessa caracterização podemos observar que a autora fala sobre a utilização da 

linguagem natural (CANAVARRO, 2007; KAPUT, 1999; FERREIRA, 2014; RADFORD, 

2009), “(...) sem usar qualquer álgebra simbólica de letras (...)”, pensamento funcional 

(MATOS E PONTE, 2008; USISKIN, 1999), “(...) analisando relações entre quantidades (...)” 

e, estudo de variações e estruturas, generalizações, modelagens e justificações (KAPUT, 2008; 

CANAVARRO, 2007; FERREIRA, 2014).  

 

2.3 SINTETIZANDO  

 

De acordo com os autores estudados, para desenvolver o pensamento algébrico, é 

preciso aprender compreendendo, pensar com compreensão, produzir significados, enxergar 

através dos símbolos. Em sua maioria, esses autores concordam que tal pensamento é alcançado 

de modo progressivo, em etapas que devem ser conquistadas até que se obtenha o pensamento 

algébrico desenvolvido.  Em sua forma algébrico-simbólica, sua força está em seu 

distanciamento do contexto e em significar coisas de uma maneira abstrata (RADFORD, 2009). 

                                                             
(ii) accepting unclosed literal expressions as responses;  

(iii) comparing expressions for equivalence based on properties rather than on numerical evaluation;  

5. A refocusing of the meaning of the equal sign. “(KIERAN, 2014, p.140,141) 
18 Algebraic thinking in the early grades involves the development of ways of thinking within activities for 

which letter-symbolic algebra can be used as a tool but which are not exclusive to algebra and which could be 

engaged in without using any letter-symbolic algebra at all, such as, analyzing relationships between quantities, 

noticing structure, studying change, generalizing, problem solving, modeling, justifying, proving, and predicting.  
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Esse processo de desenvolvimento do pensamento algébrico não é algo que acontece 

naturalmente, pois ele “é um tipo de reflexão e ação cultural muito sofisticado, um modo de 

pensamento que foi refinado sucessivamente ao longo de séculos antes de alcançar sua forma 

atual. ” (RADFORD, 2011 apud ALMEIDA e SANTOS, 2017) 

Em síntese, a partir das pesquisas e reflexões destes autores, entendemos que o 

pensamento algébrico é uma forma de pensamento matemático padrão que incorpora em si 

diversas habilidades, tais como: a habilidade de entender um problema, perceber a existência 

de valores desconhecidos e padrões, de generalizar, de modelar, de fixar relações, de 

argumentar matematicamente, utilizar a linguagem simbólica e manipular analiticamente.19 

Assim, desenvolver o pensamento algébrico dos estudantes pode ser entendido como atuar de 

modo a fazer emergir tais características em sua abordagem de problemas matemáticos. Sempre 

partindo da utilização da linguagem natural. O objetivo é desenvolver significados para uma 

linguagem que já é utilizada e não somente a utilizar sem saber o que significa. Como ressaltado 

em Fereira (2014), os alunos podem desenvolver o pensamento algébrico sem foco excessivo 

em aspectos formais, como a história da matemática evidencia. O "desenvolvimento do 

formalismo" não deve ser o único nem o principal objetivo para o ensino de álgebra na escola 

básica. Esses elementos que foram destacados serão retomados para a análise dos textos 

escritos. Com a ressalva de que cuidados devem ser tomados para ressignificá-los nesse novo 

contexto (ver por exemplo, GONZÁLEZ-MARTIN e colegas, 2013) 

 

2.4 O ENSINO DE INVERSÃO DE FUNÇÕES NA ESCOLA BÁSICA 

 

Dentre os artigos que estudamos e apresentamos a seguir, alguns trazem reflexões sobre 

a prática em sala de aula de professores que lecionam o tema na escola básica e/ou são 

pesquisadores na área do ensino de matemática. Por considerá-los importantes, estão incluídos 

nessa revisão. Nessa linha, Wilson e colegas (2011, 2016), professores nos Estados Unidos, 

focam o ensino de funções inversas e refletem sobre como aprendemos, como ensinamos, por 

que ensinamos, e para que ensinamos este tópico na sala de aula do ensino médio. Wilson e 

colegas (2016) explicitam em um blog sobre ensino e aprendizagem de matemática da 

                                                             
19 Entendemos que essa manipulação não é algo fácil de entender, porém, muitas vezes, nós como professores da 

escola básica lecionamos como se isso fosse algo trivial. A essa manipulação chamamos analiticidade e, foi 

introduzida na matemática por François Viète (ROQUE p. 217) 
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American Mathematical Society, sob o título “Funções Inversas: estamos ensinando tudo 

errado”, suas preocupações com as abordagens do tópico em sala de aula. Ressaltam que um 

procedimento absurdo “enraizado nos livros didáticos” de “trocar as variáveis x e y e resolver 

em y” é dominante nas salas de aula. Afirmam que esse ensino tem sido feito de tal forma que 

provoca confusões e equívocos conceituais na aprendizagem, pois ensina-se aos estudantes um 

método para encontrar uma função que é inversa de outra, conhecido como método de “troca 

de variáveis”, ensina-se a colocar o gráfico de uma função obtendo o de sua inversa em um 

mesmo sistema de coordenadas por reflexão em torno da reta y=x, abordando o tema de forma 

desconectada do mundo real. 

Os resultados da pesquisa em Lucus (2005), da Universidade Simon Fraser, embora 

referindo-se ao ensino do tema no Canadá, são coerentes com as considerações em Wilson e 

colegas (2011, 2016). O autor analisou as principais ideias que dez futuros professores e oito 

professores experientes associaram a tópicos sobre funções e inversão de uma função. A 

maioria dos participantes abordou o conteúdo como um procedimento, computando com 

precisão as inversas, embora desconsiderassem as condições para sua existência. Já na Irlanda 

e na Suécia, Breen e colegas (2015) desenvolveram uma pesquisa comparativa e investigaram 

aspectos das imagens conceituais evocadas por estudantes universitários relacionadas ao tema. 

Eles analisam que poucos alunos apresentam e explicam a definição formal de inversa. 

Categorizam as concepções dos estudantes sobre funções inversas, nomeando-as por Reflexão 

(a inversa é a função espelhada ao longo da reta y=x), Oposto (Inversa significa que [as funções] 

são opostas exatas uma da outra), Reverso (é a função em reverso), Simetria (O inverso de uma 

função é a função dada através da simetria na reta y = x), Troca de x por y (quando as 

coordenadas x e y trocam). Esses pesquisadores entendem que  

“ ... os resultados mostraram que vários alunos não se basearam em seu entendimento 

conceitual da propriedade da inversa de desfazer e, em vez disso, usaram uma cadeia 

de cálculos para obter a resposta. Esta tendência para calcular em vez de usar o 

significado conceitual da função inversa pode estar relacionada a um entendimento 

conceitual fraco. ” (p.2228)20    

Em suas considerações sugerem que  

“ ... pode ser que o estudo do conceito de função inversa possa ser usado para reforçar 

a compreensão dos alunos sobre o próprio conceito de função. ” (p.2223)21  

                                                             
20 “However, the results showed that several students did not draw on their conceptual knowledge of the inverse 

property of undoing and instead used a chain of calculations to get the answer. This tendency to calculate instead 

of using the conceptual meaning of inverse function may be related to weak conceptual knowledge.” (p.2228) 
21 “ … it may be that study of the inverse function concept could be used to reinforce students’ understanding of 

function itself. “ (p.2223) 
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Argumentam também em favor de que seja desenvolvido um entendimento conceitual 

ao invés de nos restringirmos a métodos de cálculo para encontrar a inversa de uma função. 

Breen e colegas (2015) referem-se ainda a Carlson e colegas (2010) sugerindo que  

“.... os alunos que conceberam inversas como processos inversos foram capazes de 

responder a uma ampla variedade de questões sobre inversas. ” (p.2228)22 

Em Carlson e Oehrtman (2005), os autores identificaram três concepções de funções 

inversas, a saber, como processos de reversão (os processos de desfazer), geométrica (uma 

reflexão na linha y = x), e como algébrica (alternar x e y e resolver em y). Destacam a 

importância de trabalhar a primeira, promovendo assim a internalização das ações representadas 

pela função e sua inversa como processos. No entanto, segundo Even (1992, p.561, apud 

BREEN e colegas, 2016, p.2228) “uma compreensão sólida do conceito de função inversa não 

pode ser limitada a uma compreensão conceitual imatura de ‘desfazer’”23. Retomando a mesma 

categorização proposta em Carlson e Oehrtman (2005), os autores destacam que “a concepção 

de desfazer não é a única maneira de olhar para as funções inversas” (BREEN e colegas, 2016, 

p.2228). 

Por meio da apresentação de diversos exemplos, Wilson e colegas (2011, 2016), 

retomam a discussão sobre o método de trocar as variáveis e argumentam que esse método 

influencia os alunos a responderem de modo equivocado a problemas do mundo real, pois em 

situações reais as variáveis não podem ser trocadas e, os gráficos não podem ser sobre o mesmo 

eixo coordenado, por se tratar de representações gráficas diferentes. Tais trocas gerariam 

confusão e interpretações errôneas dos problemas e suas soluções. 

Segundo Wilson e colegas (2011, 2016), o ensino de funções inversas deve ser 

conectado a situações do mundo real e desenvolvido sem utilizar o método de troca de variáveis 

como um procedimento, mas sim, ressaltando o conceito em sua formulação algébrica e 

resolvendo uma equação para a variável independente. Dessa forma não estaríamos gerando 

conceituações equivocadas, nem erros de interpretação. Esse conceito pode ainda ser assimilado 

antes mesmo da sua formalização introduzindo a notação matemática de inversa, 𝑓−1.   

 Concluem que:  

                                                             
22 “Carlson and colleagues (2010) showed that students who conceived of inverses as reverse processes were 

able to answer a wide variety of questions about inverses.” (p.2228) 
23 “a solid understanding of the concept of inverse function cannot be limited to an immature conceptual 

understanding of ‘undoing’”(BREEN e Colegas, 2016, p.2228) 



39 
 

“Quanto mais familiar e conectado os estudantes estiverem com o contexto, mais 

interessante e significativa será a discussão sobre função inversa para eles. ” 

(WILSON e colegas, 2011, p. 507)24 

Questões referentes ao contexto são trazidas também por Bethany Fowler (2016) para 

discutir o procedimento de trocar as variáveis no ensino de funções inversas. A autora questiona 

o significado dessa troca para os estudantes, uma vez que ela pode levar a afirmações falsas. 

Concorda também com a afirmação de Wilson e colegas (2011, 2016) de que esse procedimento 

é apresentado nos livros didáticos em uma abordagem feita com pouca ou nenhuma explicação, 

gerando nos estudantes um conhecimento pobre sobre a ideia de função inversa, baseado em 

mera memorização de passos operacionais para determiná-la.  

Em sua argumentação Fowler utiliza como exemplo a transformação de temperaturas, 

entre graus Celsius (C) e Fahrenheit (F), cuja função é dada por 𝐹 =
9

5
𝐶 + 32.  Ao 

implementar o procedimento da troca de variáveis, escreveríamos: 𝐶 =
9

5
𝐹 + 32, o que leva 

a autora a argumentar: 

“Mas esta é uma afirmação verdadeira? Esta declaração deve ser falsa se a original 

for verdadeira. Por que nós trocamos as variáveis se isso leva a uma afirmação falsa? 

Que significados os estudantes podem fazer de uma estratégia que produz declarações 

falsas ao longo do caminho, mas leva a respostas desejadas? Eu afirmo que olhar além 

da incoerência deste procedimento requer que o estudante ignore as quantidades que 

estão sendo relacionadas no problema dado, o que não tem uma influência benéfica 

no desenvolvimento do raciocínio quantitativo. ” (p.1)25 

Segundo ela, o estudante precisa entender o processo de reverter os passos que a função 

fez, entender que os valores de entrada da função são os valores de saída da inversa e, sobre o 

exemplo da transformação de temperaturas, basta resolver uma equação para a variável 

independente. Esse entendimento facilitaria ao estudante entender porque a composição de uma 

função e sua inversa geram a função identidade, antes de formalizá-la como uma propriedade 

expressa em linguagem matemática. 

O ensino não deve ser somente uma memorização de procedimentos, pois dessa forma, 

o estudante dificilmente conseguirá aplicar o conhecimento necessário à resolução de um 

problema ou encontrará soluções falsas.  

                                                             
24 “The more familiar and connected the students are with the context, the more interesting and meaningful the 

inverse function discussion will be for them.” (Wilsom e colegas, 2011, p.507) 
25 “But, is this a true statement? This statement must be false if the original was true. Why do we swap the 

variables if it leads to a false statement? What meanings might students make of a strategy that produces false 

statements along the way, but leads to desired answers? I contend that looking past the incoherence of this 

procedure requires the student to ignore the quantities being related in the given problem, which does not have a 

beneficial influence on the development of quantitative reasoning.” (p. 1) 
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Do mesmo modo essa autora discute também a construção do gráfico de uma função e 

sua inversa em um mesmo eixo coordenado, afirmando que ao fazer isso está se ignorando as 

quantidades relacionadas e o gráfico torna-se apenas uma forma em um plano e não, algum tipo 

de descrição de uma relação entre variáveis ou um mapeamento. 

Atividades contextualizadas, tanto para introduzir a inversão como processo de 

desfazer, quanto para trabalhar métodos para fazer a inversão de funções são também centrais 

em Van Dyke (1996). Ele inicia seus argumentos afirmando que pela familiaridade dos 

estudantes com a notação 𝑓(𝑥) para função, a notação para uma função inversa deveria ser 

introduzida como 𝑓−1(𝑥), utilizando-a em um caso específico de uma das atividades em que, a 

inversa de uma função em um ponto 𝑑 = 𝑓(𝑝) é 𝑝 = 𝑓−1(𝑑). Essa ação pontual é generalizada 

como um processo em 𝑥 e 𝑦 para concluir que se 𝑦 = 𝑓(𝑥) e então 𝑥 = 𝑓−1(𝑦). Dessa forma, 

para que 𝑦 possa ser escrito como variável dependente, como é usual, é preciso trocar as 

variáveis, obtendo então, 𝑦 = 𝑓−1(𝑥).  

Esse autor defende que o estudante deve entender como encontrar a inversa de uma 

função utilizando o processo de desfazer; mas também defende a utilização do método de trocar 

variáveis, como sendo tecnicamente útil em casos em que a variável independente aparece mais 

de uma vez. 

“O método de trocar as variáveis é particularmente útil para funções como             

f(x) =
2x+3

x−4
 , nas quais a variável independente aparece mais de uma vez. Encontrar 

a inversa dessa função como mostrado nas atividades, requer dividir o numerador pelo 

denominador e reescrever a função como f(x) = 2 +
11

x−4
 . Uma vez que esse 

procedimento é complicado, é uma boa ideia os estudantes aprenderem o método 

tradicional bem como o método apresentado aqui.” (p. 122)26 

 Ele afirma que ao ensinar somente o processo de trocar as variáveis, o entendimento da 

noção de desfazer é perdido. Argumenta em favor do ensino da inversão através de aplicações 

no mundo real, evitando escrever os gráficos de uma função e de sua inversa em um mesmo 

conjunto de eixos coordenados, pois “ ... na maioria das aplicações, diferentes quantidades são 

medidas ao longo dos eixos e as escalas variam. ”(p.121)27 

                                                             
26 “The method of switching variables is particularly helpful for such functions as 𝑓(𝑥) =

2𝑥+3

𝑥−4
, in which the 

independent variable appears more than once. Finding the inverse of this function in the manner shown on the 

sheets requires dividing the denominator into the numerator and rewriting the function as (𝑥) = 2 +
11

𝑥−4
 . Since 

this procedure is cumbersome, it is a good idea for students to learn the traditional method as well as the method 

presented herein.”(p.122) 
27 “… in most applications, different quantities are measured along the two axes and scales vary.” (p.121) 
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Vale mencionar que a introdução da linguagem matemática utilizada no caso de funções 

inversas, com o sobrescrito (-1) é polissêmica e que o símbolo utilizado, f -1 ,  pode ser 

interpretado por alunos em seu primeiro ano na universidade como identificando uma função 

recíproca (inverso multiplicativo) ou como função inversa (inversa da operação de 

composição). O mesmo vale para as notações das operações de produto e composição de 

funções, que são semelhantes (ver KOTOROVICH, 2016). 

Os dois estudos de caso em Bayazit & Gray (2004) destacam diferenças na 

aprendizagem do conceito de funções inversas.  

Tais resultados e reflexões nos chamam a atenção para os modos em que o conceito de 

função inversa vem sendo abordado na prática escolar, em especial, nos livros texto adotados 

nas escolas. Finalizamos essa seção com uma síntese do que está destacado até aqui como 

relevante para o desenvolvimento do pensamento algébrico, sem a expectativa de termos 

esgotados todos e quaisquer aspectos. Em particular, para explorar e desenvolver a noção de 

funções inversas.  

 

2.5 SINTETIZANDO 

 

Embora não seja simples descrever ou definir o pensamento algébrico na matemática 

escolar, os pesquisadores e autores estudados destacam a percepção de regularidades, de 

semelhanças entre diversos casos e a generalização como elementos centrais ao 

desenvolvimento do pensamento algébrico em sua introdução na escola. Para promover 

generalizações, torna-se importante o desenvolvimento de recursos para a representação de 

relações gerais. Dentre esses recursos está o pensamento funcional,  que é um meio de fixar 

relações, uma das vertentes do  pensamento algébrico que foca a relação entre duas ou mais 

grandezas ou quantidades covariantes. Os modos como as regularidades entre variáveis são 

organizadas, através das diferentes representações quando trabalhando com casos específicos 

ou em generalizações correspondem ao que denominaremos por estrutura. 

No caso do tema Funções Inversas, escolhido para análise,  consideramos as estruturas 

destacadas em Carlson e Oerhrtman (2005) em três concepções de funções inversas, a saber, 

como processos de reversão (os processos de desfazer), geométrica (uma reflexão na linha y = 

x), e como algébrica (alternar x e y e resolver em y). Acrescentamos a estas a estrutura da 



42 
 

definição conceitual, com a introdução da linguagem matemática, da definição do conceito, da 

dedução de propriedades. Por fim, identificamos o que é a estrutura formal, destacando aspectos 

da estrutura algébrica relacionada. 

Essa última estrutura, da inversa como álgebra, é o método utilizado nos livros didáticos 

que foram analisados e falaremos mais sobre ele no capítulo sobre análise dos livros didáticos 

e em nossas considerações, nos referindo a esse método como “método prático ou 

procedimental”.  Porém, não estamos de acordo com essa definição dos autores Carlson e 

Oerhrtman (2005) de “inversa como álgebra”, pois a álgebra e o pensamento algébrico estão 

muito além de um método sem significado. Mas concordamos que há diversos “modos de olhar” 

para um objeto matemático, ou seja, existem diversas maneiras de representar um mesmo objeto 

matemático e, afirmamos que só é possível obter uma compreensão mais completa quando 

conseguimos transitar de uma representação a outra. 

Acreditamos que ao estudar o objeto função inversa de modo significativo e em suas 

várias estruturas e representações, o aluno pode compreender melhor e interiorizar as ações e 

os processos que são representados pelas funções, de um modo geral. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
 

 

A proposta dessa pesquisa é identificar elementos que se destacam como relevantes ao 

desenvolvimento do pensamento algébrico na escola básica, e analisar livros didáticos do 1º 

ano do ensino médio buscando quais desses elementos estão presentes na apresentação do 

conteúdo sobre inversão de funções nos livros textos adotados. 

Com esse objetivo desenvolvemos a investigação buscando responder “Que fatores se 

destacam como relevantes ao desenvolvimento do pensamento algébrico e quais dentre esses 

estão presentes na apresentação do conteúdo sobre inversão de funções nos livros textos 

adotados na escola básica? ”  

Planejamos o desenvolvimento de uma pesquisa de cunho qualitativo em duas etapas. 

Primeiro, por meio de uma revisão da literatura de pesquisa na área da educação matemática, 

retomamos entendimentos diversos sobre pensamento algébrico na escola básica e 

evidenciamos elementos que vem sendo destacados como relevantes para seu desenvolvimento. 

Essa revisão, bem como os elementos que se destacam como relevantes ao desenvolvimento do 

pensamento algébrico de acordo com a literatura de pesquisa sobre o tema, a serem 

considerados como ponto de partida para a segunda etapa, foram apresentados no capítulo 2.  

Aqui, nesse capítulo, trazemos o plano para a segunda etapa da pesquisa, que diz 

respeito à análise de livros didáticos para evidenciar quais elementos relevantes ao 

desenvolvimento do pensamento algébrico estão presentes na apresentação do conteúdo sobre 

inversão de funções em materiais adotados na escola básica.   

Nosso ponto de partida são os elementos evidenciados na revisão de literatura de 

pesquisa sobre pensamento algébrico, destacados no capítulo anterior. Estamos abertos para a 

emergência de outros elementos que eventualmente possam ser identificados ao longo do 

desenvolvimento da análise. 

Como metodologia para análise dos textos didáticos, escolhemos a hermenêutica, por 

seu potencial reconhecido como método científico para interpretar textos e outras formas de 

expressão buscando investigar, entender e compreender seus significados. 

Contextualizando nossa pesquisa no espaço-tempo de nossa sociedade, traremos 

reflexões sobre Fiorentini (1995) em sua pesquisa sobre os modos de ver e entender o ensino 
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da matemática no Brasil, sobre o desenvolvimento histórico do ensino da matemática no Brasil, 

por Carvalho e Dassie  (2012), entre outros, e as orientações curriculares contidas nos PCN que 

estejam relacionadas, direta ou indiretamente, ao pensamento algébrico. 

A seleção inicial dos livros para análise foi feita contemplando os títulos que foram 

aprovados nas duas últimas avaliações do PNLD (2015; 2018), porque nos interessa responder 

à questão colocada nessa pesquisa situando-a na escola básica nos dias atuais. Ampliamos a 

escolha para incluir exemplares de avaliações anteriores ou que não foram submetidos a tal 

análise, como apoio para elaborar comparações entre as diversas características das abordagens 

de ensino do conteúdo sobre funções inversas, caso existam diferenças. Vale ressaltar que o 

acesso a esse material não é simples, pela disponibilidade dos títulos. Dessa forma, utilizaremos 

aqueles aos quais tivemos acesso, por ser mais conveniente. 

 As temáticas pensamento algébrico, e em particular, funções inversas constituem nosso 

objeto de estudo, e foram escolhidas devido à nossa contraposição a um ensino mecânico. Sua 

apresentação nos livros didáticos tem sido comumente mecanizada e sem significação, e essa 

abordagem é muitas vezes transmitida ao aluno sem que haja, por parte do professor, um 

processo de justificação. A álgebra na escola básica, e em especial o tópico, funções inversas, 

têm sido ensinadas como métodos mecânicos de resolução. Por isso temos a intenção de discutir 

os modos como vem sendo apresentados nos livros adotados na escola para refletirmos sobre 

alternativas para seu ensino. 

 

3.1 METODOLOGIA: A HERMENÊUTICA 

 

A intenção desse capítulo é apresentar a hermenêutica tanto em uma perspectiva 

subjetiva quanto em sua abordagem clássica e objetiva, pois de acordo com nossa compreensão 

dessa metodologia, ambas foram utilizadas para produzir as nossas diretrizes de análise. 

Nossa principal intenção ao estudar e apresentar a hermenêutica como metodologia é 

compreender algumas etapas utilizadas para produzir uma análise desse tipo e, então, nos 

inspirarmos nessa metodologia a fim de produzirmos algumas diretrizes para nossa análise. 

Porém, de modo flexível, pois no decorrer das abordagens e leituras feitas em cada livro 

analisado poderiam surgir novos olhares sobre o conteúdo, estrutura, contexto, entre outros. 
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Apresentamos, portanto, nesse capítulo o significado de hermenêutica, sua origem e 

evolução no decorrer no tempo, incluindo algumas de suas ramificações e alguns autores com 

suas diretrizes, dimensões de análise e questionamentos direcionadores. 

A palavra hermenêutica é proveniente do grego “hermeneuein”, que significa declarar, 

anunciar, interpretar, esclarecer, explicar, traduzir e expressar. Conhecida também como “a arte 

de interpretar”. 

“Significa primeiramente a expressão de um pensamento, por isso mesmo, explicação 

e, sobretudo, interpretação do mesmo. O termo está também relacionado às questões 

de interpretações bíblicas, vai além de uma análise gramatical e extrapola o contexto 

histórico de qualquer acontecimento bíblico, sem, entretanto, negá-lo. ” (BERTINETI 

e colegas28, 2016, p.3) 

A Hermenêutica é um método científico de interpretação de textos e outras formas de 

expressão, cujo alvo é investigar, entender e compreender seus significados. A palavra foi 

difundida por Johann Conrad Dannhauer (1603-1666) em seu livro “Hermenêutica Sacra” 

(1654). 

“Considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas, ou regras, e essas 

podem ser identificadas num sistema ordenado. É considerada como arte porque a 

comunicação é flexível, e, portanto, uma aplicação mecânica e rígida das regras 

poderá alterar o verdadeiro sentido de uma comunicação. ” (Cristófano29, p.15) 

A Hermenêutica é ainda, segundo Schubring (no prelo, 2019 ), “uma metodologia com 

uma longa tradição científica para analisar textos revelando seus sentidos”. Esse método teve 

                                                             
28Bertineti é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pelotas (2006), com especialização em 

Gestão Escolar pela Faculdade FAFIPA de SC, especialização em Educação Ambiental pela FURG, Mestre em 

Educação pelo PPGE/UFPEL na linha de Filosofia e História da Educação. Membro do Fórum Municipal de 

Educação e Conselheira do conselho Municipal de Educação de Canguçu/RS;(Lattes)  

Brum é Doutoranda em Educação pelo PPGE/FaE/UFPel e Pedagoga na Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG). Possui Mestrado em Educação pelo PPGE/FaE/UFPel (2014), Especialização em Psicopedagogia pela 

Universidade Castelo Branco (2005); Especialização em Educação Infantil pela Universidade Castelo Branco 

(2004) e Graduação em Pedagogia pela Fundação Universidade de Rio Grande (FURG, 1999). Participa do 

Grupo de Pesquisa Filosofia, Educação e Práxis Social (FEPráxiS), da UFPel, do Grupo de Estudos EDHUCA - 

Rede de Educação em Direitos Humanos - e do Grupo Virtual de Pesquisa em Pedagogia Social 

(USP/UNIFIEO/MACKENZIE). É Professora Formadora, desde 2012, da Universidade Aberta do 

Brasil/Universidade Federal de Pelotas (UAB/UFPel), no Curso de Pedagogia a Distância. Atua nas seguintes 

áreas: Pedagogia, Pedagogia Social, Educação Infantil, Psicopedagogia, Educação a Distância, Projetos Sociais e 

Direitos Humanos;(Lattes) 

Oliveira é doutora em Filosofia pela PUC-RS, em 2004. Atualmente, é professora associada da Universidade 

Federal de Pelotas; é professora do Programa de Pós-Graduação, credenciada na linha de pesquisa Filosofia e 

História da Educação. Suas áreas prioritárias de pesquisa são a Filosofia Política e a Filosofia da 

Educação.(Lattes) 
29 Doutoranda em Estudos de Literaturas e Culturas Românicas, pela Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, FLUP, (2011). Mestre em Estudos Literários, Culturais e Interartes, pela Faculdade de Letras 

Universidade do Porto FLUP, Portugal (2009). Possui Pós-Graduação em Literatura pelo Centro Universitário 

UNIFIEO, Br (2002) e formada em Letras pela mesma instituição (2001). Investigadora do CITCEM - Centro de 

Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória financiado por Fundos Nacionais através da FCT 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projecto PEst-OE/HIS/UI4059/2011. Atua principalmente 

nos seguintes temas: Educação, Psicanálise, Literatura, Antropologia do Imaginário e Simbologia.(Lattes) 
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origem na busca por interpretação e compreensão e, distinção entre o literal e o alegórico de 

textos religiosos, mitológicos, épicos e filosóficos e, é relacionado ao deus Hermes, “deus 

mensageiro”, aquele que trabalha no significado, traz e interpreta a mensagem. Podemos 

entender que é um método científico revolucionário dos tempos modernos, pois até seu 

surgimento, textos religiosos eram lidos e aceitos literalmente e sem questionamentos.  

“Cabe enfatizar que a hermenêutica deve suas origens aos tempos modernos: somente 

com o fim da Idade Média, quando o saber basicamente deveria permanecer estável e 

onde seguir os padrões e as doutrinas foi prescrito, foi possível a prática de uma 

postura radicalmente diferente: nenhum texto permaneceu sacrossanto – a dúvida se 

estabeleceu como abordagem metodológica. ” (SCHUBRING, no prelo, 2019 ) 

E, então, com o decorrer do tempo, essa metodologia começou a ser aplicada a outros 

tipos de formas de expressão, além dos textos anteriormente citados. 

Posteriormente, mais de uma hermenêutica foi desenvolvida, tais como Hermenêutica 

Teológica, Hermenêutica Jurídica, Hermenêutica Filosófica e Hermenêutica Objetiva. Segundo 

BERTINETI e colegas, a Hermenêutica Filosófica é a que está 

 “... mais conectada à educação e à capacidade dos educadores de compreender a 

realidade na qual precisam atuar. Hermenêutica e educação acentuam a importância 

do diálogo na construção de uma nova educação, conduzem a um pensar mais 

elaborado sobre a compreensão da realidade social e da educação. ” (ibid, p.3) 

 Analisando a educação sob o ponto de vista da hermenêutica podemos afirmar que não 

há um “modo certo” ou um “modo errado” de a entendermos, nem mesmo relacionado ao ensino 

de determinado conteúdo, pois de acordo com essa arte de interpretar, cada indivíduo fará 

interpretações e reinterpretações de acordo com seu ponto de vista, de acordo com as influências 

que sofre do meio e de acordo com o contexto em que ele e o objeto de análise estão inseridos. 

De fato, 

“A hermenêutica consiste num processo de leitura que se movimenta de forma 

alternada entre as partes e o todo do texto; entre sua estrutura e seu significado; entre 

o horizonte do leitor e o do texto; e entre o texto e seus contextos. Esses processos são 

descritos como diferentes formas de círculo hermenêutico30. Elas pressupõem um 

conhecimento a priori do conteúdo do texto, que é continuamente modificado pela 

sequência de leituras e interpretações, que vão adicionando camadas de significado e 

de compreensão num processo sem fim. Assim, nenhum texto fala por si e nenhuma 

interpretação é definitiva. A abordagem hermenêutica é metaforicamente 

caracterizada como dialógica, pois pressupõe um intercâmbio contínuo entre o 

pesquisador e o material da fonte. ” (GILHUS31, p.145)  

Dessa forma, podemos negar a existência de uma única e absoluta verdade na 

interpretação de um texto, pois cada indivíduo terá suas compreensões, suas reflexões, suas 

                                                             
30Para saber mais sobre o círculo hermenêutico veja Gilhus, 2016, pág 146 
31 Professora de História da Religião na Universidade de Bergen-Noruega. Pertence ao Departamento de 

Arqueologia, História, Estudos Culturais e Religiosos. (https://www.uib.no/en/persons/Anne.Ingvild.S.Gilhus) 
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construções e desconstruções de conhecimentos a cada nova leitura do texto, seja ele escrito ou 

não. Porém não se pode desconsiderar que um indivíduo é parte de uma comunidade com a qual 

compartilha suas ideias e interpretações e pela qual suas ideias e interpretações são 

influenciadas, sendo esse o sentido de objetividade de tal análise. Pois cada indivíduo é parte 

de um todo social e, ao refletir sobre um texto, traz consigo percepções geradas externamente 

por seus pares e pelo contexto no qual está inserido. 

“A hermenêutica foge dos métodos de chegar à verdade (científicos), sem deixar de 

ser, entretanto, a forma de desvendar e compreender o mundo. Traduz, explica, como 

modo filosófico de compreender o mundo, o próprio mundo...” (BERTINETI e 

colegas, p.3) 

Não há formas e regras que determinam como elaborar uma análise hermenêutica, pois 

essa análise está relacionada ao que se pretende analisar em um determinado texto. Traremos, 

portanto, algumas dimensões e diretrizes para uma análise hermenêutica, segundo alguns 

autores. 

Gilhus (2016), em estudos voltados a análise e interpretação de textos religiosos, nos 

apresenta seis diretrizes que podem nortear uma análise hermenêutica: 

1. Ler o texto lenta e detalhadamente; 

2. Explorar tudo que se sabe sobre a linguagem e o contexto do texto; 

3. Buscar a possibilidade de comparações culturais; 

4. Estar consciente de que significados textuais estão sempre num fluxo; 

5. Perguntar: de quem são os interesses promovidos no texto?; 

6. Tentar formular novas perguntas a um texto. 

Sobre a primeira diretriz (ler o texto lenta e detalhadamente), a autora destaca que 

qualquer texto pode ser lido e relido diversas vezes e de diversas maneiras. A cada leitura, novas 

informações e interpretações emergem, obtendo interpretações e compreensões cada vez mais 

proveitosas. 

Para atender a segunda diretriz (explorar tudo que se sabe sobre a linguagem e o 

contexto do texto), a autora considera o contexto como “o conjunto de condições inter-

relacionadas em que algo ocorre ou aparece. ” (p.146). O contexto de um texto pode ser, 

“principalmente, seu ambiente social e cultural” (p.146). Portanto, não basta somente ler o 

texto, mas temos que saber em que contexto ele foi escrito. De acordo com cada 

contextualização, podem emergir diferentes leituras e interpretações de um mesmo texto em 

análise ou de um mesmo assunto analisado. 
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Em nossa pesquisa, o acesso a elementos do contexto de produção dos textos, para 

descrevê-lo, é feito por meio de consultas a documentos orientadores oficiais, elaborados pelo 

ministério da educação como diretrizes para a escola de ensino médio e fundamental; a 

publicações que caracterizam as tendências no ensino da matemática no Brasil em cada período 

histórico em que o livro escolhido para ser analisado foi escrito; e a artigos publicados sobre a 

formação acadêmica de um dos autores e o currículo Lattes de alguns outros autores. Estamos 

cientes das restrições que essas escolhas representam em termos de ampliar a delimitação do 

contexto de produção dos textos. Tendo em vista o escopo dessa pesquisa em termos dos tempos 

exigidos para sua conclusão, referências abrangentes quanto ao período histórico, político e 

educacional da produção de cada texto não serão possíveis. 

A terceira diretriz (buscar a possibilidade de comparações culturais) nos remete a fazer 

comparações com o objetivo de perceber e tentar entender diferentes pontos de vista para um 

mesmo texto, um mesmo assunto, ainda que não escrito por um mesmo indivíduo. Fazer 

comparações textuais, contextuais e sociais nos permitem uma reflexão mais abrangente. 

Em nossa pesquisa, as comparações textuais serão entre as análises dos diversos livros. 

Já as comparações contextuais serão elaboradas entre a formação dos autores e o período 

histórico no qual cada livro está inserido. Tendo em vista o escopo desta pesquisa em termos 

dos tempos exigidos para sua conclusão, referências mais abrangentes referentes ao período 

histórico e político não serão trazidas no texto. 

Consoante a quarta diretriz (estar consciente de que significados textuais estão sempre 

num fluxo), estar num fluxo permite que um texto seja estudado relacionado tanto a sua origem 

como a seu uso no decorrer do tempo. Segundo a autora, pode-se levantar quatro 

questionamentos: por que o texto foi criado? O que ele deve responder? Qual objetivo do autor? 

O que manteve o texto vivo? Ou seja, quais as intenções e motivos de quem o propôs e de seus 

autores. 

A quinta diretriz é um questionamento: “de quem são os interesses promovidos no 

texto?” (p. 147). Ao ler e interpretar um texto, o leitor poderá direcionar essa leitura e 

interpretação de acordo a promover os interesses originais do autor ou seus próprios interesses, 

ou ainda, os interesses de um grupo no qual está/ou não inserido. 

A sexta e última diretriz (tentar formular novas perguntas a um texto) diz respeito a 

levantar novos questionamentos a esse texto. O que levará a novas respostas e interpretações, 

ou seja, ler o texto e fazer perguntas a esse texto e buscar as respostas a essas novas perguntas 



49 
 

no próprio texto. Como fazer perguntas a si próprio sobre o que se está lendo e buscar respostas 

para as mesmas. 

Entendemos que uma análise hermenêutica não é algo engessado, e como nossa análise 

será produzida sobre textos de conteúdo matemático listaremos mais algumas diretrizes que 

poderão nos auxiliar em nossa posterior análise dos livros. 

Schubring (no prelo, 2019), referenciando um artigo seu de 1987, nos apresenta três 

dimensões de uma análise hermenêutica: 

“∘ a primeira dimensão consiste em analisar as mudanças dentro das várias edições de 

um livro escolhido como ponto de partida, como um livro didático de álgebra ou um 

de aritmética. 

∘ a próxima dimensão consiste em encontrar mudanças correspondentes em outros 

livros pertencentes à mesma obra, ao estudar as partes que tratam de campos 

conceituais relacionados, como álgebra geométrica, trigonometria, etc. 

∘ a terceira dimensão relaciona as mudanças nos livros didáticos com as mudanças no 

contexto: mudanças no currículo, decretos ministeriais, debates didáticos, evolução da 

matemática, mudanças na epistemologia, etc.”  

 Sobre as dimensões de Schubring, a primeira sugere a análise de um mesmo título em 

diferentes edições, não é o que faremos. Nós estamos analisando títulos diferentes, porém com 

o olhar voltado a um assunto comum a esses títulos: funções inversas. Logo, analisaremos as 

mudanças sim, porém em relação ao assunto escolhido, em diferentes livros. De acordo com a 

segunda dimensão, analisaremos as partes que tratam de campos conceituais relacionados 

(função como um todo). Porém ainda sim, diferimos de Schubring e adaptamos suas dimensões, 

pois não necessariamente, os livros pertencerão a uma mesma obra. A terceira dimensão que 

relaciona as mudanças nos livros ao contexto, nós esperamos conseguir elaborar, porém com 

as diferentes obras escolhidas por nós. 
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Consideraremos também Vilela32 e Napoles33 (2010) que apresentam a hermenêutica 

como uma metodologia que objetiva uma “reconstrução estrutural da situação” (p. 312 e 313). 

Conforme a “.... Hermenêutica clássica no sentido de Wolf e de Schleiermacher, ... [que] insiste 

na tarefa de se aproximar o melhor possível do pensamento do outro. ” (Schubring, no prelo, 

grifo nosso). Para tal análise, Vilela e Napoles sugerem um processo sequencial que engloba:  

1. Independência do contexto;  

2. Literalidade;  

3. Substancialidade da informação;  

4. Parcimônia.   

Sobre o primeiro direcionamento, a independência do contexto, as autoras afirmam que 

não devem ser feitas nenhum tipo de conjectura, nem recorrer a informações contextuais, mas 

sim, primeiramente, ler e analisar o texto em si próprio. Esse direcionamento está estreitamente 

relacionado ao segundo, literalidade, que sugere interpretar o que de fato está escrito. Com o 

terceiro direcionamento, substancialidade da informação, entendemos considerar todas as 

leituras feitas sobre um texto com vistas a explicá-lo. Essas explicações, porém, não devem ser 

externas ao conteúdo do texto, para evitar considerações incipientes ou deturpadas, isto é a 

parcimônia, o quarto direcionamento. 

Em nossa pesquisa esses direcionamentos estarão presentes durante a análise sobre o 

conteúdo e sua escrita. 

Ainda, na página da Fundação Universia, encontramos seis questionamentos a serem 

respondidos sobre um texto que podem melhorar nossa compreensão: 

O que o autor está tentando dizer? Como o autor transmite sua mensagem? Qual o ponto 

mais marcante? Você concorda com o ponto de vista do autor ou não? Como este trabalho se 

complementa com outras publicações? Qual o contexto social da obra? (Universia Brasil) 

                                                             
32 Vilela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1972), Mestrado em 

Educação pelo IESAE/ Fundação Getúlio Vargas - RJ (1979) e Doutorado em Ciências da Educação pela 

Universidade de Frankfurt , Alemanha (1985). Atuou como professora Adjunto IV na Faculdade de Educação da 

UFMG e como adjunto III da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, nos Programas de Pós-

graduação em Educação e nos Cursos de Pedagogia. Atuou nestas instituições como pesquisadora nos campos da 

profissão docente e da sociologia do currículo. Continua como professora visitante na PUC Minas onde 

desenvolve assessoria às pesquisas empíricas sobre práticas curriculares em escolas da educação básica, no 

grupo de pesquisa Teoria Crítica e pesquisa empírica em educação. (Lattes) 
33 Napoles possui graduação em - Universität Siegen (2000), mestrado em Pedagogia - Universität Siegen 

(2004), mestrado em Labour and Welfare Economics Programme - Växjö Universitet (2002) e doutorado (PhD) 

- Universität Siegen (2005). Realizou estudos de pós-doutorado na PUC-MG (09/2005-02/2008). Atualmente é 

professora na Universidade Köln na Alemanha. (Lattes) 
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Desses questionamentos, tentaremos utilizar os dois últimos para nos auxiliar ao 

relacionar a apresentação do conteúdo com a literatura de pesquisa e a entender o motivo da 

escolha do autor por tal abordagem em seu texto. 

Em nossa análise, inspiradas por esses direcionamentos de um modo geral, objetivamos 

entender cada apresentação sobre a temática pesquisada, funções inversas, o porquê da escolha 

do autor sobre a abordagem do tema em seu livro, tentar entender se houveram ou não 

influências externas para sua escolha e escrita tais como, o contexto histórico, sócio-cultural, 

político-educacional e pedagógico. Sobre sua abordagem, se esta leva em consideração o leitor 

ou visa somente a apresentação do conteúdo e, se a formação dos autores pode ter sido uma 

influência em relação a sua abordagem textual do assunto. 

Permitir que sejamos guiados por esses conjuntos de diretrizes/dimensões não nos 

tornará donos de uma verdade absoluta, porém, segundo Gilhus,  

“Estaremos no caminho certo, quando verificarmos que tudo o que foi dito no texto 

foi levado em conta, e que as diversas partes da interpretação são consistentes entre si 

bem como com aquilo que já sabemos. A aprovação da comunidade científica é o teste 

externo da validade de uma interpretação: uma interpretação que poucas pessoas além 

do seu autor consideram convincente é provavelmente falha. Uma interpretação deve 

ser mais provável do que outra, fornecendo, por exemplo, melhores respostas a certas 

questões. Mas, assim como não existe uma leitura definitiva, não existem verificações 

definitivas e não há normas transcendentais. ” (p. 148)  

 

3.2 CONTEXTO HISTÓRICO DO ENSINO DE MATEMÁTICA NO 

BRASIL E DA PRODUÇÃO DOS MATERIAIS ANALISADOS 
 

Traremos aqui um breve histórico da educação matemática no Brasil, referenciados em 

Firentini (1995) e Carvalho e Dassie (2012), trazendo ainda as orientações contidas nos PCN’s 

para subsidiar o contexto pedagógico atual. 

Fiorentini (1995) descreve alguns modos, historicamente construídos no Brasil, de ver 

e conceber a matemática. O autor entende que estes modos tiveram o objetivo de melhorar seu 

ensino e, apresenta algumas tendências com “presença marcante na configuração do ideário da 

educação matemática Brasileira. ” (p.3) Nós nos referenciamos nesse artigo com o objetivo de 

trazer um breve histórico relacionado ao ensino-aprendizagem da matemática de acordo com 

épocas diversas, identificando-as a mudanças conceituais relacionadas a diferentes concepções 

sobre essa ciência para o ensino e, a mudanças sócio-políticas. 
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 Segundo ele, as concepções de matemática podem ser relacionadas ao seu “nível de 

rigor e formalização dos conteúdos” escolares, ao “emprego de técnicas e ao controle do 

processo ensino-aprendizagem” para atenuar o número de reprovações, a utilização da 

matemática relacionada ao cotidiano do estudante, e a sua utilização para formação do cidadão. 

Cada uma dessas concepções de matemática influencia no conceito de um ensino de qualidade 

dessa ciência. Conceito esse que “se modifica historicamente sofrendo determinações sócio-

culturais e políticas. ”(p.2) 

 O artigo de Fiorentini nos traz a descrição de seis tendências: formalista clássica, 

empírico-ativista, formalista moderna, tecnicista e suas variações, construtivista e 

sócioetnoculturalista. 

 A tendência formalista clássica “tinha como principal finalidade do ensino da 

matemática o desenvolvimento do “espírito”, da “disciplina mental” e do pensamento lógico-

dedutivo. ” (p.6) Tudo deveria ser demonstrado logicamente. O centro do processo de 

ensino/aprendizagem era o professor, que tinha o papel de transmissor de conteúdos. O aluno 

era passivo e sua aprendizagem era baseada em memorizações e reproduções. No período em 

que essa tendência predominou, o ensino, radical e rigoroso, era voltado para a classe 

dominante, a elite. Já para as classes menos favorecidas ficou reservado o ensino técnico, 

baseado em métodos de cálculo – o “como fazer”. 

 Na tendência empírico-ativista o estudante passa a ser o centro da aprendizagem, um ser 

ativo. O professor, um mediador entre o estudante e a percepção dos conhecimentos 

matemáticos que já existem. Esse conhecimento o estudante alcança por meio dos sentidos. São 

utilizadas atividades em grupo em ambiente estimulante, com jogos, experimentos, atividades 

de modelagem e aplicação. Uma ramificação do empírico-ativismo é o empírico-sensualismo. 

Esse acredita que o conhecimento matemático é descoberto por contemplação. Relacionada a 

essas tendências, está o associacionismo, na qual o estudante aprende a partir de associações do 

objeto com seu símbolo, por exemplo, quantidade e numeral. Essa tendência, por seu apelo 

empírico e sensorial estimulou a elaboração de livros didáticos com figuras. 

 A tendência formalista moderna é proveniente do movimento da matemática moderna, 

que privilegia a modelagem algébrica com suas demonstrações, justificações, focando em sua 

estrutura. Esse movimento unificou as três áreas da matemática com a Teoria dos conjuntos, 

relações, funções e estruturas algébricas. Junto com esse movimento veio o retorno ao 

formalismo clássico, porém com foco nas estruturas algébricas e na linguagem formal da 
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matemática, com uma abordagem internalista à matemática - a matemática pela matemática. O 

professor continua sendo o centro e o estudante um ser passivo. Dessa vez, “mais importante 

que a aprendizagem de conceitos e as aplicações da matemática, seria a apreensão da estrutura 

subjacente, a qual, acreditava-se, capacitaria o aluno a aplicar essas formas estruturais de 

pensamento inteligente aos mais variados domínios, dentro e fora da matemática. ” (p.14) 

Segundo Fiorentini esse movimento visava a formação do especialista matemático, mas não do 

cidadão. 

 A tendência tecnicista tem a intenção de tornar a escola eficiente e funcional, 

desempenhando um papel importante na manutenção e estabilidade da sociedade, sem conflitos 

e com manutenção da ordem. De acordo com Fiorentini, essa pedagogia era a “pedagogia 

‘oficial’ do regime militar pós-64” (p.15) e seu método de ensino era o da “instrução 

programada”, ou seja, os estudantes seriam moldados para seguir ordens e instruções. Uma de 

suas ramificações é o tecnicismo formalista, oriundo do conflito entre a tendência tecnicista e 

o movimento da matemática moderna, sendo uma combinação de ambos. Essa pedagogia traz 

à matemática atividades programadas com exercícios do tipo faça como o modelo. A estrutura 

e definições são privilegiados, sendo o significado e a essência dos conceitos deixados de lado. 

 Outra ramificação da tendência tecnicista é o tecnicismo mecanicista que reduz a 

matemática a técnicas, métodos e regras de resolução, não tendo preocupação em fundamentar 

ou justificar esses processos. É preciso saber fazer, não necessariamente, compreender, pensar, 

provar. O estudante seria capacitado para resolver problemas-padrão, alguma atividade 

diferente do padrão dado, não seria acessível para esse estudante resolver. Segundo Fiorentini, 

“não é preocupação desta tendência formar indivíduos não-alienados, críticos e criativos, que 

saibam situar-se historicamente no mundo. ” (p.17) Nessa tendência, o centro são as técnicas e 

materiais de ensino, professor e aluno são executores de métodos e técnicas ditadas por 

especialistas. 

 Essa tendência e suas ramificações veem como melhoria do ensino da matemática uma 

execução de métodos e técnicas. 

 A tendência construtivista é uma “prática pedagógica que visa, com auxílio de materiais 

concretos, a construção das estruturas do pensamento lógico-matemático e/ou à construção do 

conceito de número e dos conceitos relativos às quatro operações. ” (p.19) Dessa forma, essa 

tendência se opõe tanto ao formalismo clássico quanto ao tecnicismo, com as suas 

memorizações, reproduções e técnicas. Nessa tendência o conhecimento matemático é 
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resultado da “ação interativa/reflexiva do homem com o meio ambiente e/ou com atividades. ” 

(p.19) E a matemática é vista como uma “construção humana constituída por estruturas e 

relações abstratas entre formas e grandezas reais ou possíveis.” (p.20) O processo torna-se mais 

importante que o produto. A internalização das estruturas no estudante se dá por meio de 

interações, abstrações reflexivas, das relações entre objetos. Por exemplo, a compreensão do 

processo de desfazer através de relacionar uma função e sua inversa. 

 O objetivo é desenvolver as “estruturas básicas da inteligência, ... aprender a aprender e 

desenvolver o pensamento lógico-formal. ” (p.21) O erro não é mais visto como algo a ser 

corrigido de imediato, mas sim como algo passível de análise e reflexão sobre o que levou o 

estudante a tal erro. Nessa tendência, nem professor, nem aluno, nem técnicas são o centro, mas 

todos interagem e constroem conhecimento, logo, entendemos que o centro é essa construção 

conjunta de conhecimento e troca de conhecimento, tendo a psicologia como “núcleo de 

orientação pedagógica. ”(p.23) 

 A tendência sócioetnocultural se opõe a uma “educação bancária”34 e defende a 

valorização do saber popular dos estudantes e sua capacidade de produzir conhecimento a partir 

de sua realidade. Relaciona-se à etnomatemática.35 A matemática passa a ser vista como um 

“saber prático, relativo, não universal e dinâmico, produzido histórico-culturalmente nas 

diferentes práticas sociais, podendo aparecer sistematizado ou não. ” (p.26) O ensino de 

matemática teria como objetivos desmistificar e compreender a realidade, dessa forma, os 

processos de ensino-aprendizagem estariam relacionados a problemas da realidade. “A relação 

aluno-professor é dialógica: troca de conhecimento entre ambos, atendendo sempre a iniciativa 

dos primeiros” (p.26) tendo como método de ensino a problematização e a modelagem. 

Carvalho e Dassie (2012) apresentam o desenvolver histórico da matemática, 

contemplando a origem das instituições, trazendo os currículos e reformas, até os dias atuais. O 

foco dos autores é histórico enquanto as transformações na área pedagógica são trazidas em 

Forentini (1995). Deste modo, as duas pesquisas se complementam. 

Historicamente o Ensino fundamental (1 e 2), anteriormente chamado Educação 

Primária, foi oficializado em 1946, depois que o Ensino Médio, anteriormente chamado Ensino 

                                                             
34Modelo de educação tradicional, descrito por Paulo Freire, na qual o professor é o detentor do conhecimento e, 

este o transfere ao estudante, que é um ser passivo.  
35 Relacionada a conhecimentos matemáticos não-formais, mas que são satisfatórios para resolver algo proposto 

em determinada circunstância e comunidade. Segundo D’Ambrósio,” a arte ou técnica de explicar, de conhecer, 

de entender nos diversos contextos culturais.” (D’AMBRÓSIO, 1990, p.81) 
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Secundário, já havia sido inicialmente organizado em 1837. Nossas características escolares e 

educacionais foram herdadas de nosso colonizador, Portugal. E essa educação escolar teve 

início com os Jesuítas (1549), que inicialmente objetivavam alfabetizar os índios para convertê-

los ao catolicismo. Tempo depois, não-indígenas puderam ter acesso a essas escolas jesuítas, 

porém o foco já não era mais a alfabetização, mas sim o ensino secundário, a fim de que os 

filhos da pequena nobreza pudessem ser instruídos para estudar direito, teologia ou medicina, 

na Europa. 

No século XVIII, existiram as Aulas Régias, que eram palestras sobre assuntos 

específicos e foram as primeiras escolas de educação públicas no Brasil (Cardoso, 2002, apud 

Carvalho e Dassie, 2012), permaneceram até 1834. Inicialmente as aulas eram de grego, latim 

e retórica, sendo posteriormente incluídas aulas de matemática, linguagens modernas e 

desenho. Essas aulas eram não-seriadas, eram aulas avulsas. 

Segundo Carvalho e Dassie (2012, p.3) 

“Como convinha a uma sociedade colonial baseada na escravidão, a educação era 

vista estritamente como provedora dos profissionais necessários para administração, 

comércio, defesa e papéis menores na sociedade, e como um meio de preparar os 

descendentes masculinos da elite colonial para seus deveres e funções. Então, a 

educação formal, incluindo a educação matemática, foi quase completamente para os 

homens. As mulheres aprenderam, no máximo, a escrever e ler.”36 

 Quando a família real se mudou para o Brasil, D. João VI instaurou escolas de medicina 

em Salvador e Rio de Janeiro em 1808. Também foram instauradas escolas para preparar 

oficiais navais (Real Academia de Guardas-Marinha) e do exército (Academia Real Militar da 

Corte). Essa última, mais tarde, transformou-se em Escola Politécnica e abriu suas portas à 

estudantes não-militares, oferecendo cursos de matemática, física e ciências naturais (teóricos), 

engenharia militar e engenharia civil (aplicados). 

Com a necessidade de materiais para essas aulas, D. João VI iniciou no brasil um 

trabalho de tradução de livros de matemática e ciências. Com essa expansão de escolas 

secundárias, o ensino anterior teve certa melhoria, pois tinha que preparar alunos para 

ingressarem nas escolas de engenharia, médica e militares. As pessoas de classe social mais 

elevada contratavam professores particulares para seus descendentes, objetivando um melhor 

                                                             
36 As befits a colonial society based on slavery, education was viewed strictly as a provider of the professionals 

needed for administration, trade, defense and minor roles in society, and as a means of preparing the male offspring 

of the colonial elite for their duties and roles. So, formal education, including mathematics education, was almost 

completely for men. Women learned, at most, to write and read. 
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preparo educacional. A educação era ainda privilégio de poucos e seu foco era formar 

profissionais exigidos pelas pressões administrativas e militares. 

No século XIX foram criados o Liceu Provincial de Pernambuco (1826), o Liceu da 

Bahia (1836) e o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro (1837). Segundo Carvalho e Dassie 

“Um fator que contribuiu para a inclusão da matemática na formação cultural de todos 

os alunos foi a decisão de incorporar a geometria no vestibular às duas faculdades de 

direito, estabelecidas em 1827 nas cidades de São Paulo e Olinda.”37 (CARVALHO e 

DASSIE, 2012, p. 4) 

No ano de 1834 as Aulas Régias foram abolidas, os ensinos primário e secundário 

passaram a ser de responsabilidade das províncias, ficando com o Governo Central somente o 

ensino pós-secundário. Esse acontecimento se deu em virtude de uma emenda à Constituição 

de 1824 e segundo Carvalho e Dassie (2012) foi um passo muito importante para a organização 

do ensino secundário. Como podemos observar até o momento, os professores de matemática 

dessa época foram os jesuítas, franciscanos e alguns profissionais “como notório saber”, tais 

como engenheiros, militares, entre outros, porém, para ser um professor remunerado pelo 

governo era necessário ser aprovado em um exame que emita uma permissão de ensino. 

Durante o século XIX foram criadas também, as escolas normais, que formavam 

professores para o ensino primário. A primeira do Brasil situava-se em Niterói e foi fundada 

em 1835. Somente em 1880 criou-se uma escola normal no Rio de Janeiro, a Escola Norma da 

Corte. A partir daí, 

“várias das províncias abriram suas próprias escolas normais, que desempenharam um 

papel muito importante na preparação de professores do ensino fundamental e em 

reformas posteriores de educação matemática.”38 (CARVALHO e DASSIE, 2012, p. 

6) 

esse foi um passo inicial para o estabelecimento de uma nova profissão, o professor de 

matemática. 

 Após a instauração da República, a primeira reforma educacional ocorrida foi a 

Reforma de Benjamin Constant, na época ministro da educação, em 1889. Essa reforma 

introduziu no currículo as disciplinas científicas. 

                                                             
37 A factor that contributed to the inclusion of mathematics in the cultural formation of all students was the 
decision to incorporate geometry in the entrance examination to the two law schools, established in 1827 in 
the cities of São Paulo and Olinda. 
38 several of the provinces opened their own normal schools, which played a very important role in the 
preparation of elementary school teachers and in later mathematics education reforms. 
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A primeira instituição pública a definir um currículo foi o colégio Pedro II no Rio de 

Janeiro, com um plano de ensino anual e não mais por disciplinas. A duração do curso em cada 

época variava de 5 a 8 anos, tendo a matemática incluída, em suas áreas separadas, porém, não 

em todos os anos. Isso pode ser compreendido considerando a estrutura dos exames isolados, 

álgebra, geometria, trigonometria, aritmética, que eram realizados sempre que os alunos se 

sentissem preparados, estando ou não matriculados em uma escola. A frequência regular no 

ensino secundário somente tornou-se obrigatória em 1931. A partir de 1898, o colégio Pedro II 

foi transformado em Gymnasio Nacional e o ensino foi dividido em dois cursos, um de seis 

anos e outro de sete anos. O de seis anos preparava os estudantes para o ensino pós-secundário. 

Os estudantes ingressavam no Gymnasio aos 10 ou 11 anos. 

Em 1929, Euclides Roxo, então diretor do colégio Pedro II, conseguiu aprovar a 

Reforma Campos, específica do Pedro II, que introduziu a matemática em todos os anos do 

currículo do Pedro II e tentou integrar as várias disciplinas da matemática do ensino secundário. 

A partir dessa reforma, o Pedro II passou a ser responsável pelos programas nacionais 

obrigatórios. 

A partir dessa reforma, o ensino secundário foi dividido em 2. Um período de 5 anos 

chamado curso fundamental e outro de 2 anos chamado de curso complementar. Os alunos eram 

agora obrigados frequentar um mínimo de ¾ de palestras, não poderiam mudar de escola 

durante o ano letivo e estariam sujeitos a avaliações periódicas. A unificação dos conteúdos 

matemáticos foi, de fato, implementada e, portanto, os exames isolados não subsistiram. Esse 

fato, segundo Carvalho e Dassie (2012) “foi um passo significativo em direção à matemática 

para todos – conhecimento matemático comum básico como parte da educação de todos os 

cidadãos.”39 (p.8) 

Em abril de1942, foi promulgada a Lei Orgânica do Ensino Secundário”, conhecida 

como Reforma Capanema. Essa reforma instituiu a primeira parte do ensino secundário como 

obrigatória a todos os alunos e denominada curso ginasial e a segunda parte, o curso colegial, 

subdividido em duas partes: o curso clássico (humanidades) e o curso científico. Através dessas 

duas reformas a matemática passou a ser ensinada em todos os anos do ensino secundário e os 

livros eram integrados e não mais separados por área da matemática.  

                                                             
39 was a significant step towards mathematics for all—basic common mathematical knowledge 

as part of the education of all citizens.  
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Em 1961, foi promulgada a primeira Lei de diretrizes e bases da educação nacional 

(LDB), que permitiu grande liberdade curricular. Porém essa flexibilidade foi bastante usada 

nos primeiros oito anos de escolaridade. O ensino secundário não foi tão flexibilizado, 

provavelmente por seu caráter preparatório para o acesso a cursos superiores. Pode-se observar 

como uma das mudanças a introdução na matemática das noções de lógica e algumas noções 

de conjuntos. 

De acordo com Carvalho e Dassie (2012), nesse período surgiu o movimento da “nova 

matemática”, ou como chamamos nesse trabalho Movimento da matemática moderna (MMM). 

Isso impulsionou a criação de grupos de pesquisa mais voltados ao ensino da matemática o que 

motivou profissionais a estudarem sobre o aprendizado e ensino dessa disciplina. Nesse 

momento, as ideias de Jean Piaget, George e Frederique Papy, Hans Freudenthal, entre outros, 

se tornaram conhecidas no Brasil. 

Na década de 1960 a educação era organizada em 

 “ ... ensino pré-primário, composto de escolas maternais e jardins de infância; ensino 

primário de quatro anos, com possibilidade de acréscimo de mais dois anos para 

programa de artes aplicado; Ensino médio, subdividido em dois ciclos: o ginasial, de 

quatro anos, e o colegial, de três anos. Ambos compreendiam o ensino secundário e o 

ensino técnico (industrial, agrícola, comercial e de formação de professores). Ensino 

superior; flexibilidade de organização curricular, o que não pressupõe um currículo 

fixo. ” (LIMA e JUNIOR, p.4) 

Ainda segundo Lima e Junior (2016), nesse período o tecnicismo foi inserido no meio 

educacional tendo em vista o desenvolvimento econômico do país. A educação passou a ser 

direcionada ao mercado do trabalho, pois o que importava era o crescimento econômico. 

De acordo com Nunes (2000), nem todos tinham condições financeiras de se manterem 

ou manterem seus filhos no ensino secundário, por isso, só uma parcela da população tinha 

acesso a este, a mais elitizada, e esse acesso aos estudos fazia distinção entre pessoas 

“superiores” e “inferiores”. Os “superiores” seguiriam no meio acadêmico e os “inferiores” 

seriam a mão-de-obra técnica. 

Podemos observar que nesse período foi o início do regime militar, cuja pedagogia 

marcante foi a tecnicista. Essa pedagogia esteve presente no Brasil entre os anos 60 e 70. Nesta 

época, o interesse era “...otimizar os resultados da escola e torna-la ‘eficiente’ e ‘funcional’, ..., 

inserir a escola nos modelos de racionalização do sistema de produção capitalista.” (ibid, p.15).  

Conforme os PCN (1997, p.31), essa pedagogia tecnicista foi repassada às unidades de 

ensino, como orientação, por órgãos oficiais e os materiais dessa época tinham um caráter 
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técnico com foco educacional na apresentação técnica de conteúdos de maneira mecânica, 

rígida e programada.  

O objetivo era, de uma certa forma, resolver exercícios sem a necessidade de refletir 

sobre o porquê se resolve assim. A ênfase estava na matemática pela matemática de forma 

procedimental, não em reflexões, construções, aplicações e justificações. Dessa forma, os livros 

da época foram marcados com uma grande quantidade de exercícios para resolver como no 

modelo, de modo exaustivo. 

Com a LDB de 1996 foi instituído oficialmente o ensino fundamental com 8 anos de 

duração e o ensino médio com 3 anos, porém também não instituía um currículo nacional 

obrigatório. Os documentos que instituíram diretrizes e bases para o currículo educacional 

foram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Segundo a introdução aos PCN (1997), entre 1970 e 1980, foi um período no qual a 

principal temática da política educacional brasileira foi o aumento das oportunidades de 

escolarização o que levou ao aumento do número de alunos ingressando na escola básica. Essa 

época é também posterior ao Movimento da Matemática Moderna (MMM) que “promoveu um 

retorno ao formalismo matemático, só que sob um novo fundamento: as estruturas algébricas e 

a linguagem formal da matemática contemporânea.” (FIORENTINI, 1995, p.14) Ainda de 

acordo com Fiorentini (1995), nesse período foi retomada no Brasil a pedagogia empírico-

ativista, datada da década de 20, devido ao fracasso de outras pedagogias como a tecnicista-

formalista e a tecnicista-mecanicista. 

No empírico-ativismo, como já dito nesse texto, o aluno passa a ser ativo, o centro da 

aprendizagem e o professor um mediador do processo de aprender. Por outro lado, a introdução 

aos PCN descreve nesse período a pedagogia latente do tecnicismo-educacional, cuja ênfase 

está nas técnicas, e somente no fim da década de 70 e início de 80 é que surgiram as pedagogias 

libertadora e crítico-social dos conteúdos. Nessas últimas, “o professor é um coordenador de 

atividades que organiza e atua conjuntamente com os alunos. ” (PCN,1997, p. 32) 

Em 1998 foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com o objetivo de 

avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Foi também um meio de 

certificação para o ensino médio entre 2009 e 2016, porém foi substituído pelo ENCCEJA 

(Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). Atualmente é um 

meio de acesso às Universidades, pois em 2009 foi o ENEM oficializado como vestibular 

completo ou uma de suas etapas. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 40(1997- ensino fundamental I, 1998 – 

ensino fundamental II, 2000 – ensino médio) trazem as orientações dos agentes educacionais 

sobre os currículos para a escola básica. Neles encontramos orientações acerca da matemática, 

da álgebra e do pensamento algébrico.  

Na década em que os PCN foram elaborados, e como reação à crise econômica que se 

estabelecia, alguns órgãos internacionais estavam propondo um financiamento aos países 

subdesenvolvidos com o objetivo de diminuir a pobreza nesses países e garantir a sua população 

acesso ao desenvolvimento econômico. Devido a essa proposta, a educação e o trabalho 

passaram a ficar relacionados objetivando o desenvolvimento econômico do país. Gerida pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) a educação passou por reformas que culminaram com 

a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB) e, em seguida, 

a elaboração dos PCN (1997, 1998 e 2000). A educação passou a ser base para formar o 

trabalhador de acordo com os interesses exploratórios existentes na sociedade e as novas 

necessidades do mercado mundial (Zanlorense e Lima, 2009). 

 Dessa forma,  

“a proposta que está no discurso do MEC, assegurada pelas agências financiadoras 

nada mais é do que um modelo de educação, que visa responder os interesses e a 

manutenção do capitalismo.”  (Zanlorense e Lima, 2009, p.4) 

Essas reformas educacionais tiveram participação de estudiosos internacionais como 

César Coll e Délia Lerner de Zunino que foram os consultores do projeto. Os PCN, tiveram 

uma versão preliminar ainda em 1994. 

 Os PCN foram publicados nos anos 1997, 1998 e 2000, respectivamente nesta ordem: 

ensino fundamental I, ensino fundamental II e ensino médio (PCNEM). Antes da elaboração 

dos PCN, a educação escolar brasileira estava somente sob orientações da Lei de Diretrizes e 

Bases 4024/61 e 5692/71 (LDB) que estabelece os princípios e finalidades da educação nacional 

e tem por objetivo geral “proporcionar aos educandos a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto realização, preparação para o 

trabalho e para o exercício consciente da cidadania. ” (PCN, p.13)  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais começaram a ser organizados como proposta 

para realizar uma das orientações da Nova LDB (9394/96), de oferecer uma formação básica 

comum a todos, “o que pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes capaz de nortear 

                                                             
40 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-tempo 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-tempo
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os currículos e seus conteúdos mínimos. ” (PCN, p.14), tendo como estrutura educacional “o 

aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver e o aprender a ser” (PCNEM, p.14). 

De fato, podemos considerar os PCN como uma primeira versão de uma base nacional comum.  

Havia interesses do cenário mundial na elaboração dessas orientações, como visto 

anteriormente. Porém, a discussão aqui não será atrelada a um concordar ou discordar da criação 

de uma base curricular comum nem com os critérios para sua elaboração, mas sim, analisar os 

documentos educacionais orientadores que temos em nosso país. Com o objetivo de verificar 

se as diretrizes apresentadas estão ou não apontando para que seja desenvolvido um pensamento 

algébrico no corpo discente da educação básica. Pois, concordando ou discordando com o que 

consta nesses documentos e com seus critérios de elaboração, devemos estar cientes de que eles 

existem e são, de fato, orientações para a educação básica à nível nacional. Bem como, as 

avaliações as quais nossos estudantes estão submetidos, estão de acordo com esses documentos. 

Esses parâmetros são orientações para que haja um melhor desenvolvimento na 

educação brasileira. Não são orientações impositivas nem engessadas, porém abertas e 

flexíveis, de modo que possam ser utilizadas como referencial em todo país, respeitando todo 

e qualquer tipo de diversidade sociocultural, atuando em conjunto com a equipe educacional de 

cada localidade para a construção da cidadania de forma democrática. Nessa visão, “os 

conteúdos são considerados como um meio para o desenvolvimento amplo do aluno e para a 

sua formação como cidadão. ” (PCN, p.41) Se, de fato, ocorre dessa forma não podemos 

afirmar, pois não estamos em contato com cada unidade gestora e educacional do país, porém 

pensamos ser necessária a seguinte reflexão: se os parâmetros são, de fato, flexíveis, por que 

existem tantas avaliações a níveis municipais, estaduais e nacionais que exigem conteúdos de 

acordo com a totalidade desses parâmetros? 

O ensino médio, considerado pela LDB como última e complementar41 etapa da 

educação básica está organizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(DCNEM) e propõe, como princípios gerais 

“... a formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento de 

capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a 

capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de 

memorização. ” (PCNEM-Bases Legais, p. 5) 

                                                             
41 Pela constituição de 88 o ensino médio não é compulsório, porém pela LDB, é uma diretriz de caráter 
obrigatório e, pela emenda 59/11 torna-se obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos, o que inclui o ensino 
médio compulsório. 
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Os PCNEM estão estruturados por áreas de conhecimentos: 1-Linguagem códigos e suas 

Tecnologias; 2-Ciências da Natureza Matemática e suas Tecnologias; 3-Ciências Humanas e 

suas Tecnologias. 

Colocamos em destaque, as orientações que consideramos referentes ao 

desenvolvimento do pensamento algébrico, sob o ponto de vista de nossa discussão no capítulo 

anterior. Dentre os objetivos gerais, destacaremos alguns trechos encontrados tanto nos PCN 

do ensino fundamental quanto do ensino médio. 

Para o ensino fundamental, podemos encontrar os seguintes trechos: 

“identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico 

da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de 

investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas; 

resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 

desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como dedução, indução, 

intuição, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, 

bem como instrumentos tecnológicos disponíveis; comunicar-se matematicamente, ou 

seja, descrever, representar e apresentar resultados com precisão e argumentar 

sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações 

entre ela e diferentes representações matemáticas; estabelecer conexões entre 

temas matemáticos de diferentes campos e entre esses temas e conhecimentos de 

outras áreas curriculares;” (p.37-grifo nosso) 

 Como o foco desse trabalho encontra-se no ensino de matemática, nos PCNEM 

destacaremos o que é dito sobre a área de conhecimento 2-Ciências da Natureza Matemática e 

suas Tecnologias.  

Dentre os objetivos do ensino de matemática para o ensino médio, encontramos as 

seguintes competências e habilidades a serem desenvolvidas, na parte de interpretação e 

compreensão: 

• “Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões etc.). 

• Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema. 

• Formular hipóteses e prever resultados. 

• Selecionar estratégias de resolução de problemas. 

• Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

• Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 

• Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, 

fatos conhecidos, relações e propriedades. 

• Discutir ideias e produzir argumentos convincentes. ” (PCNEM, p.46) 

 

Na citação referente ao ensino fundamental podemos observar a presença de algumas 

características que indicam o desenvolvimento do pensamento algébrico, tais como, espírito de 

investigação, capacidade para resolver problemas, validação de estratégias, descrição e 

representação de resultados, argumentação e conjectura utilizando linguagem oral. Porém o 
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PCN não utiliza a nomenclatura pensamento algébrico, fala sobre uma “pré-álgebra” na parte 

sobre números e operações (PCN, 1997, p.39) que pode ser trabalhada já nos anos iniciais do 

ensino fundamental. Podemos relacionar esse trabalho com a pré-álgebra, desenvolvido com as 

características destacadas acima, como um trabalho que objetiva o desenvolvimento do 

pensamento algébrico desde as séries iniciais e, portanto, a álgebra estaria permeando o 

currículo de matemática como apontado por Canavarro, 2007, p.92, e, assim, contribuindo para 

um melhor aprendizado da álgebra que será estudada em anos posteriores, no ensino 

fundamental II e no ensino médio. 

No trecho sobre o ensino médio, podemos destacar interpretar informações, formular 

hipóteses, interpretar e criticar resultados, fazer e validar conjecturas e produzir argumentos 

convincentes. Essas características estão presentes em ambas as citações, ainda que escritas, 

talvez, de maneiras diferentes. 

Podemos observar a presença da álgebra e de diretrizes que sugerem o desenvolver do 

pensamento algébrico permeando as unidades curriculares dos ensinos fundamental e médio, 

como sugerido por KAPUT (1999) e CANAVARRO (2007) para o ensino de matemática desde 

anos iniciais que “O caminho envolve infiltrar a álgebra ao longo de todo o currículo desde o 

início da escola. ” (KAPUT, 1999, P.4), devido ao pensamento algébrico ter um “caráter 

preparatório para a álgebra de anos posteriores [e contribuir] para o aprofundamento da 

compreensão matemática ...” (CANAVARRO, 2007, p. 92, grifo nosso). Quando explorado e 

desenvolvido de maneira conveniente, o pensamento algébrico torna-se parte do pensamento 

cotidiano do indivíduo, “formas de ver e agir matematicamente” (CANAVARRO, 2007. p.91) 

Dito isto, destacamos ainda que  

“... aprender Matemática no Ensino Médio [e fundamental] deve ser mais do que 

memorizar resultados dessa ciência e que a aquisição do conhecimento matemático 

deve estar vinculada ao domínio de um saber fazer Matemática e de um saber pensar 

matemático. Esse domínio passa por um processo lento, trabalhoso, cujo começo 

deve ser uma prolongada atividade sobre resolução de problemas de diversos tipos, 

com o objetivo de elaborar conjecturas, de estimular a busca de regularidades, a 

generalização de padrões, a capacidade de argumentação, elementos 

fundamentais para o processo de formalização do conhecimento matemático e para o 

desenvolvimento de habilidades essenciais à leitura e interpretação da realidade e de 

outras áreas do conhecimento. ” (PCNEM, p.41,42-grifo nosso) 

Os parâmetros curriculares nacionais discutem o desenvolvimento de competências e 

habilidades básicas comuns a todos os cidadãos, supostamente, como uma forma de garantir a 

democratização. Essas competências e habilidades estão permeando a estruturação das 

diretrizes educacionais no ensino de cada ano em cada disciplina que constitui a educação 
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básica, iniciando com a “pré-álgebra” nos ensinos fundamentais I e II e culminando com formas 

mais formais no ensino médio. O desenvolvimento de um pensamento matemático está dentre 

os objetivos a serem alcançados e mais, é citado como um pensamento lógico e ordenado que 

é de grande utilidade na vida cotidiana do ser humano.  Pois, 

“Em um mundo onde as necessidades sociais, culturais e profissionais ganham novos 

contornos, todas as áreas requerem alguma competência em Matemática e a 

possibilidade de compreender conceitos e procedimentos matemáticos é necessária 

tanto para tirar conclusões e fazer argumentações, quanto para o cidadão agir como 

consumidor prudente ou tomar decisões em sua vida pessoal e profissional. A 

Matemática no Ensino Médio tem um valor formativo, que ajuda a estruturar o 

pensamento e o raciocínio dedutivo, porém também desempenha um papel 

instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e para muitas 

tarefas específicas em quase todas as atividades humanas. Em seu papel formativo, a 

Matemática contribui para o desenvolvimento de processos de pensamento e a 

aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance transcendem o âmbito da própria 

Matemática, podendo formar no aluno a capacidade de resolver problemas genuínos, 

gerando hábitos de investigação, proporcionando confiança e desprendimento para 

analisar e enfrentar situações novas, propiciando a formação de uma visão ampla e 

científica da realidade, a percepção da beleza e da harmonia, o desenvolvimento da 

criatividade e de outras capacidades pessoais. ” (PCNEM, p.40) 

Dessa etapa de discussão, consideramos que a matemática é vista como indissociável da 

realidade que nos cerca e como auxiliadora no desenvolvimento do ser humano como cidadão 

pleno em suas habilidades, capacidades e competências. Assim, conforme os apontamentos 

feitos por nós, no desenvolvimento e aprendizagem da matemática podemos observar algumas 

características que sugerem o desenvolvimento do pensamento algébrico, como as pesquisas 

tem apontado. E, de fato, podemos afirmar que esse pensamento é necessário para a vida 

cotidiana do cidadão. E a matemática como constituinte de uma das áreas de conhecimento do 

ensino médio, deve ampliar nos alunos “suas possibilidades de ler o mundo e interagir na vida 

cidadã” (BNCC, p.559). 

 

 3.3 A SELEÇÃO DOS LIVROS  

 

Dos oito livros que foram aprovados no último PNLD-2018, analisamos: Matemática 

Paiva, de Manoel Paiva, em sua terceira edição (PAIVA, 2015). 

Dentre os seis livros aprovados no penúltimo PNLD-2015, analisamos: Matemática – 

Ciência e Aplicações, de Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn, Roberto Perigo e 

Nilze de Almeida (IEZZI e colegas. 2013), em sua sétima edição. 
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Acrescentamos a esses para efeito de comparação, livros que não se orientaram pelos 

PCN por serem anteriores a eles. Dentre eles, o mais antigo é o de 1965, intitulado Curso de 

Matemática, de Manoel Jairo Bezerra (BEZERRA, 1965), em sua décima sexta edição. Foi 

utilizado por minha orientadora em sua fase colegial e por isso foi possível o acesso ao texto. 

O segundo mais antigo eu mesma utilizei quando cursei o ensino médio - Matemática, de José 

Ruy Giovanni e José Roberto Bonjorno (GIOVANNI; BONJORNO, 1992), portanto o acesso 

a esse foi fácil, por tê-lo em casa. Esse período, da Lei de Diretrizes e bases (LDB 5692/71), é 

também anterior aos PCN.   

O outro texto já pertence ao período de avaliação do PNLD, porém é anterior às duas 

últimas avaliações, 2015 e 2018, Matemática, de Edwaldo Bianchini e Herval Paccola 

(BIANCHINI; PACCOLA, 2004), em sua primeira edição. Esse exemplar pertence a uma 

professora que trabalha comigo, ela o utilizou quando cursou o ensino médio. Todos esses 

foram utilizados na escola básica e por isso foram incluídos para serem analisados. A Tabela 2 

sintetiza a seleção inicial dos livros texto para análise. 

 

 

 

ORDENAÇÃO DOS TITULOS PARA A ANÁLISE 

 Título dos Livros Autores Edição Ano Editora 

L1 Curso de Matemática Manoel Jairo Bezerra 16ª 1965 

Companhia 

Editora 

Nacional – 

São Paulo 

L2 Matemática 2º grau 

José Ruy Giovanni e 

José Roberto 

Bonjorno 

Revista e 

Ampliada 
1992 

FTD – São 

Paulo 

L3 Matemática 
Edwaldo Bianchini e 

Herval Paccola 
1ª 2004 

Moderna – 

São Paulo 

L4 

Matemática – 

Ciências e 

Aplicações 

Gelson Iezzi, 

Osvaldo Dolce, 

David Degenszajn, 

Roberto Perigo e 

Nilze de Almeida 

7ª 2013 
Saraiva – 

São Paulo 

L5 Matemática Paiva Manoel Paiva 3ª 2015 
Moderna – 

São Paulo 

Tabela 2 - Seleção inicial dos livros texto a serem analisados 
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4 ANÁLISE DOS LIVROS 
 

Nesse capítulo iniciamos a análise dos documentos selecionados, organizando registros 

de modo a responder à questão 

“Que fatores se destacam como relevantes ao desenvolvimento do pensamento algébrico 

e quais dentre esses estão presentes na apresentação do conteúdo sobre inversão de funções nos 

livros textos adotados na escola básica? ” 

Nossa análise, inspirada nas diretrizes/dimensões/questionamentos apontados no 

capítulo anterior, será estruturada da seguinte forma:  

i. Realizar várias leituras de diversas maneiras de cada texto em análise;   

ii. Buscar nos contextos social, cultural e político-educacional justificativas para o 

modelo de escrita do texto; 

iii. Interpretar o que de fato está escrito, sem conjecturar ou recorrer ao contexto; 

iv. Produzir comparações textuais e contextuais entre as obras analisadas; 

v. Relacionar a apresentação do conteúdo e sua justificativa com a literatura de 

pesquisa sobre pensamento algébrico e funções inversas; 

vi. Enumerar os fatores que sugerem um trabalho que objetiva o desenvolvimento 

do pensamento algébrico, respondendo nossa questão de pesquisa. 

Organizamos o material em análise em capítulos, de modo a evidenciar a tessitura do 

texto e do contexto de sua produção pelo autor. Em linhas gerais apresentamos a seguir uma 

proposta de análise. 

Cada livro selecionado será lido e relido quantas vezes forem necessárias, atendendo 

desta forma, nossa primeira diretriz “Realizar várias leituras de diversas maneiras de cada texto 

em análise”. De um modo geral, nas leituras que foram feitas por nós dos livros analisados, em 

cada uma dessas leituras surgiram novas interpretações, visualizamos coisas diferentes e, fomos 

enriquecendo nossa análise. 

A segunda diretriz estará no primeiro capítulo “O autor e o ambiente sócio-cultural-

político-educacional em que o livro foi escrito”. Nele traremos informações sobre os autores e 

suas formações, informações sobre a edição do livro em questão, tentaremos responder à 

questão “educação voltada para o mercado de trabalho ou educação para o desenvolvimento do 

cidadão pleno como previsto na LDB?”, “o conjunto de condições inter-relacionadas” em que 
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o texto é escrito, que aqui se referem as orientações do Ministério da Educação sobre o currículo 

e abordagens pedagógicas na escola a época em que o livro foi escrito e proposto, relacionando 

o texto tanto a sua origem como a seu uso no decorrer do tempo. 

Nossa terceira diretriz, “Interpretar o que de fato está escrito, sem conjecturar ou 

recorrer ao contexto”, será considerada no segundo capítulo “Apresentação do tema no livro 

selecionado” ao apresentar o conteúdo do texto, considerando o que de fato o autor escreveu. 

Será um capítulo descritivo, destacando os aspectos do texto considerados de interesse para 

nossa análise, no caso, funções e funções inversas. 

Posteriormente, o capítulo “ Análise da apresentação do conteúdo e a literatura de 

pesquisa”, com o objetivo de discutir se o material tem sugerido um trabalho que objetiva o 

desenvolvimento do pensamento algébrico, se o tema funções inversas está ou não sendo 

abordado de acordo com o que a literatura tem sugerido, trazendo uma análise crítica, sob a 

perspectiva dos referenciais teóricos estudados, leituras realizadas e discussões oriundas das 

análises anteriores. Satisfazendo a quinta e a sexta diretrizes. 

A quarta diretriz será atendida ao final de todas as análises dos livros, no capítulo cinco, 

considerações finais. Nele faremos uma comparação entre as análises com o objetivo de 

elaborar comparações textuais e contextuais entre os diversos textos analisados e as diversas 

abordagens para um mesmo tema, de acordo com as análises produzidas de cada texto. O 

objetivo é entender os diferentes pontos de vista para um mesmo texto, um mesmo assunto, 

ainda que não escrito por um mesmo indivíduo, de modo a tornar nossas reflexões mais 

abrangentes. 

Iniciamos a análise com o livro mais antigo, o Curso de Matemática, de Manoel Jairo 

Bezerra (L1) e, então, seguimos a ordenação da tabela 2, Seleção inicial dos livros texto a serem 

analisados. 
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4.1 LIVRO (I): CURSO DE MATEMÁTICA DE MANOEL JAIRO 

BEZERRA 

 

4.1.1 O AUTOR E O AMBIENTE SÓCIO-CULTURAL-POLÍTICO-

EDUCACIONAL EM QUE O LIVRO FOI ESCRITO  
 

O autor Manoel Jairo Bezerra42 (1920-2010) é natural do Rio Grande do Norte. Veio 

para o Rio de Janeiro em 1936 e cursou o Curso Complementar para Engenharia da Escola 

Politécnica. Bacharel em matemática pela Faculdade Nacional de Filosofia (1943) com 

especializações em Sèvres, na Sorbonne e em Princeton. Ele foi professor de diversos colégios 

no Rio de Janeiro, dentre eles o Colégio Pedro II, Colégio Naval, Instituto de Educação do 

Estado da Guanabara, entre outros. Em 1948 fundou o Curso Pré-normal Jairo Bezerra, um 

curso preparatório. Na década de 1950 foi diretor escolar no Colégio Metropolitano e de 1953 

a 1985 escreveu mais de 50 livros didáticos, dentre eles, o que estamos analisando. (MACIEL, 

2012). 

Esse livro é proveniente de uma unificação dos livros Curso de Matemática inicialmente 

escrito em três volumes, editados nos anos 1953, 1954 e 1955. Foi o único autor dos livros e 

sua unificação, destinada então para primeiro, segundo e terceiro anos dos cursos clássico e 

científico, um tipo de volume único, da editora Companhia Editora Nacional. É datado de 1960 

e, obviamente, anterior à discussão que originou os PCN, antes mesmo da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da educação nacional (Lei 4024/61 – LDB). Em nossa análise, temos a 16ª 

edição deste livro, que foi publicada em 1965.  

 Como já mencionado, o público alvo era os alunos dos cursos clássico e científico do 

ensino secundário. De acordo com a Lei Orgânica do Ensino Secundário (Lei 4244/1942), 

somente esses alunos teriam acesso à Universidade, mediante a prestação de exames de 

admissão regulamentados pela a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental na 

República – Lei 8659/1911 em seu artigo 65 parágrafo 1 

                                                             
42 Mais informações sobre este autor podem ser encontradas nas referências  

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646639 

http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/5598_2482_ID.pdf 

http://www.sbembrasil.org.br/enem2016/anais/pdf/5598_2429_ID.pdf 

http://www.dalicenca.uff.br/images/stories/Centro_de_Memria/VIDA_E_OBRA_DE_MJB_-

_POR_LEANDRO.pdf  

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646639
http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/5598_2482_ID.pdf
http://www.sbembrasil.org.br/enem2016/anais/pdf/5598_2429_ID.pdf
http://www.dalicenca.uff.br/images/stories/Centro_de_Memria/VIDA_E_OBRA_DE_MJB_-_POR_LEANDRO.pdf
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 “O exame de admissão a que se refere este artigo constará de prova escripta em 

vernaculo, que revele a cultura mental que se quer verificar e de uma prova oral sobre 

línguas e sciencias; ” (LEI 8659/1911, Art 65, Parágrafo 1) 

De acordo com Fiorentini (1995, p. 10), Manoel Jairo Bezerra foi um autor que seguiu 

a tendência empírico-ativista, uma tendência que surgiu em oposição ao ensino clássico, tendo 

o aluno como um ser ativo que é o centro da aprendizagem e o professor como mediador do 

processo de aprender.  

Esse livro traz uma breve apresentação feita pelo próprio autor: 

“Esperamos que este nosso trabalho, contendo todo o programa de matemática do 2º 

ciclo, venha facilitar aos nossos colegas e ajudar aos estudantes. Além de estar menos 

sujeito às modificações de programas, facilitará a revisão da matéria nas vésperas dos 

vestibulares, auxiliará ao professor quando (numa série mais adiantada) desejar 

recordar um assunto da série anterior, e possibilitará ao estudante a compra dos livros 

do 2º ciclo por um preço mais acessível. ” (BEZERRA, 1965, p.9) 

Primeiramente, um livro de matemática é, provavelmente, escrito para difundir o 

conhecimento matemático. Entendemos também, inclusive a partir do seu público alvo, que um 

dos objetivos do autor era preparar os alunos para o ingresso a cursos universitários, além de 

unificar todo o conteúdo do 2º ciclo em único exemplar, talvez atendendo a recomendações da 

educação matemática no sentido de não fragmentar o conteúdo a ser ensinado.. Alinhados, 

talvez, ao discurso pedagógico da matemática moderna. 

Em nossa interpretação com base em Gilhus (2016), esse texto não está mais “vivo” por 

não ser mais editado, nem utilizado, devido às modificações ocorridas nas concepções de 

ensino-aprendizagem e nas políticas públicas educacionais.  

Não afirmamos nem apontamos que o livro e seu autor se encaixem em algumas das 

pedagogias aqui relacionadas à época. Interpretamos, sim, que de acordo com os referenciais 

aqui adotados, nesse livro a preocupação com o conhecimento matemático é propedêutica e não 

há preocupação com a formação do cidadão, conforme a orientação dos PCN’s e requerido pela 

LDB/96. A preocupação do autor ao escrever o livro nos parece ser com a apresentação do 

conteúdo focando principalmente em técnicas de resolução de exercícios matemáticos. 

 

4.1.2 APRESENTAÇÃO DO TEMA NO LIVRO SELECIONADO 
  

O livro texto analisado, que se endereça aos três anos do ensino médio, ensino científico 

como denominado na época, fragmenta o conteúdo em quatro partes principais: 
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i. Aritmética e Álgebra, proposta para ser ensinada em: 

a) Primeiro ano – noções sobre cálculo aritmético aproximado; 

progressões; logaritmos e equações exponenciais. 

b) Segundo ano – análise combinatória simples; binômio de Newton; 

determinantes e sistemas lineares. 

c) Terceiro ano – trinômio do segundo grau; números reais e complexos; 

funções; limites; derivadas; primitivas imediatas; polinômios e 

introdução à teoria das equações. 

ii. Geometria – plana e espacial, todo capítulo a ser ensinado no primeiro ano; 

iii. Trigonometria – todo o capítulo para o segundo ano; 

iv. Geometria analítica – todo o capítulo para o terceiro ano. 

 

A apresentação da matemática segue a ordenação: definições, demonstrações e 

exercícios. 

O tópico Funções é abordado no capítulo 11, que inicia na página 165, na parte de 

aritmética e álgebra e é proposto para terceiro ano do ensino secundário. O autor apresenta, para 

esse capítulo, a seguinte ordenação:  

i. Função: Conceito elementar de função; Função real de uma variável real; 

Funções unívocas e plurívocas; Campo de existência da função; Intervalos; 

Exercícios resolvidos; Valor numérico de uma função; Zeros de uma função; 

ii. Sucessões: Definição; Termo geral; Exercícios para resolver; 

iii. Classificação das Funções: Funções explícitas e implícitas; Funções algébricas 

e transcendentes; Funções racionais e irracionais; Função inversa; Resumo da 

classificação das funções; Funções elementares; Exercícios para resolver; 

iv. Representação Gráfica de Funções Usuais: Representação Gráfica de uma 

função; Funções crescentes e decrescentes; Representação gráfica da função 

exponencial; Representação gráfica da função logarítmica; Representação 

gráfica da função 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 𝑥; Exemplos; Exercícios para resolver. 

 

Finaliza o capítulo de funções com as representações gráficas das funções apresentadas 

para estudo, expondo, primeiramente, o que seriam funções crescentes e decrescentes. Para as 

funções exponenciais, o autor apresenta dois gráficos considerando os casos 𝑎 > 1 e 𝑎 < 1 para 

sua base. Apresenta um gráfico de função logarítmica, um gráfico da função seno, um da função 
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cosseno, um da função tangente e um da função cotangente. Há explicações sobre como os 

gráficos são obtidos, basicamente, o autor propõe nas representações de cada uma das funções 

que se atribua a 𝑥 o valor 0 ou 1 e se encontre o correspondente valor em 𝑦. Parte daí para a 

construção do gráfico de cada uma das funções que ele apresenta. Para as funções 

trigonométricas, o autor sugere que seja revisto o capítulo sobre trigonometria. A função 

logarítmica é dita função inversa da exponencial e, ele utiliza a troca de variáveis para escrever 

a inversa. 

“De fato, da função exponencial 𝑦 = 𝑎𝑥 , temos 𝑥 = log𝑎 𝑦 e permutando 𝑥 por 𝑦, 

vem 𝑦 = log𝑎 𝑥.” (p.175) 

Nesse capítulo do livro não há outras figuras, além dos gráficos citados acima, em uma 

seção que se propõe a trabalhar representações gráficas de funções usuais. Não há 

contextualizações, nem aplicações. Observamos assim, uma apresentação internalista da 

matemática, predominantemente algébrica. 

O autor apresenta destacada a seguinte definição como conceito elementar de função: 

“Diz-se que uma variável 𝑦 é uma função de uma variável 𝑥, quando a cada valor de 

𝑥 corresponda, mediante uma certa lei, um ou mais valores de 𝑦.” (p.165)  

 E prossegue 

“E indica-se assim: 𝑦 = 𝑓(𝑥).  

Então a lei que estabelece a correspondência entre os valores de 𝑥 e 𝑦 é que chamamos 

de função. 

A variável 𝑥 é chamada variável independente e a variável 𝑦 variável dependente.” 

(p.165) 

Favorece, assim, a dimensão funcional do conceito. O autor usa letras como variáveis 

para expressar a função, trazendo a linguagem matemática e denominação de alguns termos – 

função, variável dependente, variável independente.  Como o livro foi escrito antes do 

Movimento da Matemática Moderna, a noção de Conjuntos não é trazida no texto nem na 

definição de função como uma relação especial entre dois conjuntos – o que se tornou usual nas 

décadas que se seguiram. 

O autor apresenta em seguida um exemplo sobre o desenvolvimento do binômio de 

Newton, buscando relações com o que já fora apresentado e trabalhado em capítulos anteriores, 

e escreve uma função para o número de termos de um binômio (𝑥 + 𝑎)𝑚 como sendo           

𝑁 = 𝑚 + 1 e afirma que 𝑚 + 1 é uma função de 𝑚. Prossegue com estabelecimento 

basicamente de linguagem padrão utilizada na matemática, define domínio de uma função e 
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restringe as funções em domínio real de uma variável. Define as funções unívocas como sendo 

as que apresentam apenas um único valor de 𝑦 para cada 𝑥 e, as funções plurívocas, conceito 

que não foi utilizado em nenhum dos outros livros analisados, como sendo as que apresentam 

dois ou mais valores de 𝑦 para cada 𝑥. Exemplifica cada uma delas por                                              

𝑦 = 2𝑥 + 3, 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑛 𝑥, unívoca e plurívoca respectivamente. 

“3. Funções unívocas e plurívocas. Se a cada valor de 𝑥 corresponde um e somente 

um valor de 𝑦 a função diz-se unívoca ou uniforme; se a cada valor de 𝑥 correspondem 

dois ou mais valores de 𝑦 a função diz-se plurívoca ou multiforme. Exemplo: 

              𝑦 = 2𝑥 + 3                                     é unívoca 

             𝑦 = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑒𝑛 𝑥                                 é plurívoca” (p.166) 

Passa então a definir domínio, intervalos, valor numérico, raízes e sucessões e, então, 

traz as classificações de funções. É nesse subtópico, Classificação das Funções, que a temática 

pesquisada aqui, é abordada. O autor apresenta, de modo conciso: 

“Seja 𝑦 = 𝑓(𝑥) definida em (𝑎, 𝑏) e cujos valores de 𝑦 são os pontos de (𝑐, 𝑑) e 

a função 𝑧 = 𝑔(𝑥), definida em (𝑐, 𝑑) e cujos valores de 𝑧 são os pontos de (𝑎, 𝑏). 

Diz-se que 𝑧 = 𝑔(𝑥) é a função inversa de 𝑦 = 𝑓(𝑥) se para cada 𝑦1 = 𝑓(𝑥1) 

de (𝑐, 𝑑) se tem 𝑔(𝑦1) = 𝑥1. Exemplo: 

Dada a função 𝑦 = 𝑥2, se considerarmos 𝑥 como função de 𝑦, temos: 𝑥 = √𝑦 e 

permutando 𝑥 por 𝑦 obtemos 𝑦 = √𝑥. ” (p.171) 

 Aqui, (a,b) e (c,d) são representações para intervalos na reta real, tendo o autor feito a 

restrição de todo o conteúdo de funções referindo-se  àquelas que tem seu domínio e imagem 

no conjunto dos números reais. A definição é apresentada em uma forma que se aproxima da 

estrutural/formal, no sentido de que agora as letras são usadas como símbolos abstratos. 

Inclusive fazendo o uso de índices para sugerir pontos específicos e uma abordagem ponto a 

ponto, como em um processo de reversão (ver CARSLSON; OERTHMAN, 2005).  

Não é usada a notação 𝑓−1. Interessantemente, o autor propõe e trabalha um único 

exemplo específico como um cálculo algébrico explicitando seu procedimento (ver 

CARSLSON; OERTHMAN, 2005) de encontrar a inversa na sequencia “resolver em x, e trocar 

o x pelo y.”.  Portanto há coerência, embora degenerada, com a dimensão estrutural/formal da 

álgebra em que a definição se apresenta. Não há discussão alguma sobre as restrições a serem 

feitas, nem no próprio exemplo dado, para que seja possível inverter a função. Nem sobre a 

possibilidade de considerarmos o valor negativo da raiz quadrada. Não há generalização do 

procedimento apresentado nem sua relação com o processo de reversão sugerido na própria 
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definição do conceito, nem sua representação geométrica, estabelecendo e discutindo a relação 

do gráfico e de sua inversa. (ver CARSLSON; OERTHMAN, 2005). 

Logo em seguida é apresentado um resumo sobre a classificação das funções conforme 

figura 2 e, encerra o capítulo com as representações gráficas de algumas funções. 

Não há outros exercícios propostos ou resolvidos, explicitamente, sobre Funções 

Inversas. 

 

4.1.3 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO E A LITERATURA 

DE PESQUISA  

 

A definição de função inversa que o autor apresenta no texto restringe o conceito à sua 

dimensão estrutural/formal, em contraste com a dimensão funcional tangenciada por sua 

definição de função. Não parece existir no texto uma preocupação em relacionar estas duas 

dimensões – a funcional e a estrutural. O que tem inúmeras implicações; tais como um 

distanciamento entre o uso de letras como variáveis para expressar relações, na definição de 

função (e que remete à noção de variação de grandezas), e como símbolos abstratos, indexados, 

na definição de função inversa, (que remete a cálculos e manipulações algébricas). Como vem 

sendo destacado pelos pesquisadores (KAPUT, CANAVARRO, KIERAN, RADFORD, entre 

outros), para compreender a álgebra em seu aspecto estrutural é necessário entender os modos 

como as regularidades entre variáveis são organizadas, em suas diferentes representações, 

trabalhando casos específicos diversos ou em generalizações. Nesse livro texto, uma definição 

é apresentada, seguida de apenas um exemplo, e não há quaisquer imagens, gráficos ou 

diagramas para explorar o novo conceito em outros sistemas de representação da matemática. 

Deste modo, o autor parece esperar que o entendimento sobre o quê são funções inversas 

decorra de uma definição e de um procedimento, exemplificado em um único caso, discutido 

Figura 2-Resumo da classificação das funções p.171 
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brevemente e sem o rigor matemático necessário pela ausência de discussão sobre condições 

para a existência da inversa.    

A preocupação do autor parece ser com a apresentação de classificações e denominações 

dos conceitos matemáticos, e do saber como fazer em detrimento do saber porquê (WILSON 

e colegas, 2016 e KAPUT, 1999); o que, a nosso ver, não mostra uma atenção que é devida a 

questões de entendimento e visualização dos conceitos algébricos pelos alunos.  

Em sua definição de função inversa, o autor, utiliza a notação “𝑦 = 𝑓(𝑥) definida em 

(𝑎, 𝑏)”. Essa notação refere-se ao campo de existência da função como definido por ele 

anteriormente, na página 166. Ali ele utiliza intervalos para definir o campo de existência (ou 

domínio) de uma função, sendo 𝑎 e 𝑏 números reais. Em diálogo da definição com o contexto 

do livro texto em que é apresentada, que é anterior ao da matemática moderna e a notação e 

linguagem introduzidas por ela, e utilizando a hermenêutica, interpretamos que o autor ao 

escrever sua definição de função, tem em mente um conteúdo anterior do texto, bem assimilado 

pelo estudante. Entendemos então que o autor está se referindo a uma função definida em um 

intervalo aberto nos números reais; em um modo de denotar que é diferente do utilizado em 

textos atuais.  

Curiosamente também não é discutido, de modo explícito e generalizado, um método 

ou procedimento para fazer a inversão de funções. Ou seja, também não é abordado o como 

encontrar uma função que seja inversa de uma outra função dada. Em um único exemplo 

apresentando uma função e sua inversa, o autor sugere “considerar 𝑥 como função de 𝑦 e 

permutar 𝑥 por 𝑦”. Porém não estabelece ou sugere esse procedimento como um método geral, 

deixando essa conclusão subjacente ao seu texto, como conclusão para o leitor ou explicação 

verbal do professor em sala de aula. 

Outra observação que julgamos importante é que o autor não aborda a questão da 

bijetividade para o ensino de funções inversas, nem encontramos em seu livro, esse assunto. 

Assim, o quando ou sob que condições podemos determinar a inversa não é abordado. Não 

sabemos se é pelo fato de ele considerar a possibilidade de funções plurívocas, como 

denominadas na página 166 do livro didático em análise. 

Quanto aos exercícios propostos sobre funções, em geral, e sobre funções inversas, em 

particular, não há nenhum que faça menção explícita a funções inversas. Os exercícios propõem 

encontrar o campo de existência (ou domínio) das funções.  Há um exercício para provar que 
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uma função composta com ela mesma resulta na função identidade – que está relacionado com 

funções inversas, sem nem ao menos ter falado sobre o tema composição de funções, 

 “11) Provar que se 𝑓(𝑥) =
2𝑥+1

𝑥−2
, então 𝑓[𝑓(𝑥)] = 𝑥.” (p.169) 

Outros exercícios para classificar as funções como implícitas, explícitas, algébricas, 

racionais ou transcendentes. Depois da parte das representações gráficas, os exercícios são para 

construir gráficos de funções, dizer se elas são crescentes ou decrescentes e quais tem o gráfico 

em forma de parábola. 

Por fim, não há nenhuma discussão sobre a importância ou motivo, e uso de tais 

categorias de funções, nem de modo puramente internalista. Observamos aqui nesse livro a 

apresentação de uma álgebra conteudista e estrutural/formal, embora pouco rigorosa, se 

consideramos os conceitos como hoje são definidos, sem qualquer contextualização nem 

aplicação. Desse modo, o porquê determinar funções inversas não está em foco em nenhum 

momento. Em uma apresentação que, embora permeada por elementos estruturais/formais, 

carece de rigor e é técnica e mecanizada, o que de acordo com Fiorentini (1995) objetivava 

formar trabalhadores para o mercado voltado para o capitalismo, não era necessário refletir 

sobre o que se está aprendendo ou sobre o mundo ao redor: o aprender fica restrito a saber 

seguir corretamente algoritmos e métodos.  

No conteúdo Funções, particularmente, podemos destacar que o autor utiliza a dimensão 

funcional da álgebra na definição do conceito, relacionando duas grandezas que variam uma 

com a outra e utilizando o termo variável. No entanto ao apresentar a definição de Funções 

Inversas o autor se atém `a dimensão estrutural/formal (processual) sem quaisquer indícios de 

diálogo com a abordagem anterior. Deixa subjacente em sua definição a conceituação de função 

inversa como processo de reversão. Apesar de não ensinar a encontrar a inversa de modo 

explícito, ele traz o procedimento definido por Carlson e Oerhrtman (2005) para inversa como 

procedimento algébrico, que é a troca de variáveis e resolução de uma equação. Ao excluir a 

representação gráfica perde-se uma oportunidade de entender holisticamente o conceito de 

Funções Inversas.   

Da análise feita concluímos que a apresentação sucinta, sem articular os conceitos 

anteriores nem os diferentes aspectos estrutural/formal, cálculo algébrico e reversão subjacentes 

à referência sobre o tema, foi apresentada, sem discussões sobre importância e uso do conceito, 

sem usar representações múltiplas tais como as gráficas e outros exemplos, não promove o 

desenvolvimento do pensamento algébrico. Esse parece então, ser deixado estritamente a cargo 
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do professor em sala de aula ou de um leitor/pesquisador autônomo, interessado em entender 

as entrelinhas do texto.  

Segundo nossa interpretação a partir dos referenciais adotados, o pensamento algébrico 

é uma forma de pensamento matemático padrão que incorpora em si diversas habilidades, tais 

como: a habilidade de entender um problema, perceber a existência de valores desconhecidos e 

padrões, de generalizar, de modelar, de fixar relações, de argumentar, utilizar a linguagem 

simbólica e manipular analiticamente. 

Portanto, respondendo a nossa questão de pesquisa, nesse livro, a apresentação de 

funções inversas é, para nós, sem elementos que possam ser apontadas e/ou destacadas como 

intencionais para promover o pensamento algébrico dos estudantes. 

 

4.2 LIVRO (II): MATEMÁTICA 2º GRAU DE JOSÉ RUY GIOVANNI E 

JOSÉ ROBERTO BONJORNO 
 

4.2.1 OS AUTORES E O AMBIENTE SÓCIO-CULTURAL-POLÍTICO-

EDUCACIONAL EM QUE O LIVRO FOI ESCRITO 

 

Esse livro é a primeira edição, revista e ampliada, da coleção Matemática 2º grau e, data 

de 1992. Foi escrito por dois autores, José Ruy Giovanni e José Roberto Bonjorno e impresso 

pela editora FTD. 

 Giovanni é bacharel e licenciado em matemática pela PUC-SP e leciona matemática na 

escola básica desde 1960. Bonjorno é bacharel e licenciado em física pela PUC-SP e leciona 

física e matemática na escola básica desde 1973. 

Ambos os autores lecionam matemática, porém apenas um deles – Giovanni, possui 

formação na área de ensino (licenciatura) de matemática. 

O livro que originou essa versão revista e ampliada aqui analisada teve sua primeira 

edição em 197543, sendo um livro texto bastante adotado, nacionalmente. Ambas as edições são 

anteriores aos PCN. 

Os autores fazem a seguinte apresentação do livro: 

                                                             
43 https://ftd.com.br/noticias/jose-ruy-giovanni-celebra-40-anos-de-ftd/ 

https://ftd.com.br/noticias/jose-ruy-giovanni-celebra-40-anos-de-ftd/
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“Esta é a edição revista e ampliada de nossa coleção Matemática 2º grau. 

Procuramos conservar o que julgamos ser fundamental: desenvolvimento claro e 

compreensível de todos os conceitos básicos aliado ao rigor matemático. 

Nesta edição ampliada foi inserido um capítulo com questões e testes dos vestibulares 

mais recentes de todo o país. 

A coleção é apresentada em duas versões curriculares, cada uma com três volumes, 

para maior adaptação ao programa desenvolvido em sua escola. 

Nosso desejo é que a coleção facilite sua aprendizagem e desenvolva sua forma de 

pensar matematicamente. Queremos que ela lhe seja útil na busca de soluções para 

uma série de problemas do dia-a-dia.” (p.3) 

 Podemos observar na apresentação dos autores que é fundamental para eles que os 

leitores consigam compreender “todos os conceitos básicos” de matemática com “rigor”. Em 

nossa análise entendemos que esse rigor se refere à apresentação dos conteúdos em linguagem 

matemática, que é a linguagem formal dessa ciência reconhecida pelo meio acadêmico.  

 Ao final do livro encontramos questões de vestibulares. O que nos faz pensar que o 

preparo para acesso às Universidades era preocupação dos autores. Nessa época, o acesso não 

era feito através do ENEM ainda, mas por diversos exames denominados “vestibulares” 

promovidos em cada uma das diversas universidades ou faculdades, no país. 

 Não tentaremos limitar o livro e seus autores a uma única tendência pedagógica. Porém, 

de acordo com os referenciais teóricos adotados nesse trabalho e com a análise feita do livro, 

entendemos que, com esse material os autores estavam preocupados e/ou interessados em 

formar pessoas que sabiam matemática com rigor e para terem acesso aos cursos superiores; 

mas não necessariamente tinham como proposta desenvolver e formar um cidadão com suas 

potencialidades desenvolvidas, qualificado para o exercício consciente da cidadania, conforme 

requerido já pela LDB de 1971. Apesar de com as últimas palavras da apresentação do livro 

feita pelos autores, eles afirmarem que possuem o interesse em desenvolver o pensar 

matematicamente, em nossa análise pudemos relacionar, baseados nos referenciais estudados, 

que ao desenvolver um pensamento relacionado à álgebra, a preocupação dos autores está mais 

voltada para a apresentação do conteúdo de modo matematicamente correto trabalhando 

técnicas para resolução de exercícios matemáticos. 

 

 

 



79 
 

4.2.2 APRESENTAÇÃO DO TEMA NO LIVRO SELECIONADO 

 

No segundo livro analisado, escrito para alunos do primeiro ano do Segundo Grau, (atual 

1ªsérie do ensino médio) os autores trazem a seguinte ordenação de conteúdos: Conjuntos 

(unidade 1), Funções (unidade 2) e Trigonometria (unidade 3). Cada uma dessas unidades é 

iniciada por um breve histórico sobre a história da matemática relacionada a algum assunto que 

será abordado na unidade. Na unidade 1 o texto é sobre Cantor e a teoria de conjuntos, na 

unidade 2 o texto é sobre Euler e as funções e, na unidade 3 o texto é sobre Moivre e a 

trigonometria. 

 Na unidade 1, que antecede a unidade de funções, os autores apresentam a estrutura de 

conjuntos com sua lógica, os conjuntos numéricos, relação de ordem, intervalos e operações 

com intervalos. Essa é a primeira edição escrita em 1992 e já temos aqui características do 

movimento da matemática moderna (ver Fiorentini, 1995), trazendo elementos da Teoria de 

Conjuntos, inexistente no primeiro livro analisado, antecedendo o desenvolvimento da unidade 

2, sobre funções.  

A unidade 2, Funções, está ordenada da seguinte forma: 

1. Relações 

2. Funções 

3. Função Polinomial do 1º grau 

4. Função Polinomial do 2º grau 

5. Função Modular 

6. Função Exponencial 

7. Função Logarítmica 

8. Logaritmos Decimais 

 

O tema Relações introduz as seções que se seguem - uma organização didática que se 

tornou clássica, a partir de então perdura em livros atuais, introduzida pelo movimento da 

Matemática Moderna. A seção apresenta o que é um sistema cartesiano ortogonal, produto 

cartesiano e, então, o conceito de Relação é definido da seguinte maneira: 

“Dados dois conjuntos A e B, dá-se nome de relação R de A em B a qualquer 

subconjunto de A X B.”44 

                                                             
44 A X B é chamado de A cartesiano B e refere-se ao conjunto 𝐴 𝑋 𝐵 = {(𝑥, 𝑦)|𝑥 ∈ 𝐴 𝑒 𝑦 ∈ 𝐵}. (p.43)  



80 
 

“R é relação de A em B ⟺ R ⊂ A X B.” (p.45) 

 Prosseguem com as representações gráficas de uma relação, utilizando diagramas de 

flechas (ou diagrama de Venn) e o plano cartesiano. 

 

 

Figura 3-Representações de funções 
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Entre as apresentações de cada tópico há vários exercícios para aprendizagem e fixação 

das noções definidas. São exercícios que, tipicamente, solicitam ao aluno determinar relações 

entre conjuntos, escrever pares ordenados de relações, representar relações por diagrama e no 

plano cartesiano. 

Vale destacar que a álgebra está sendo apresentada e trabalhada em sua dimensão 

estrutural, com as letras sendo utilizadas como símbolos abstratos para nomear noções gerais e 

abstratas, como a de conjuntos, e para permitir relações estruturais entre elas, tais como de 

inclusão e produto cartesiano. 

Na seção sobre Funções os autores iniciam com “noção intuitiva de função”: “a noção 

de função através de conjuntos”, “domínio, imagem e contradomínio”, “estudo do domínio de 

uma função”, “gráfico de uma função no plano cartesiano”, “estudo do gráfico no plano 

cartesiano”. Seguem as classificações de funções, como sobrejetoras, injetoras e bijetoras, pares 

e ímpares, crescentes e decrescentes, compostas, inversas. Sempre entremeando a introdução 

de um novo conceito com exercícios de aprendizagem e fixação. 

Na seção sobre noções intuitivas de função, os autores apresentam dois exemplos para 

introduzir o conceito de função. Apresentam em primeiro lugar o perímetro de um quadrado – 

no qual concluem a lei de associação como 𝑝 = 4 ⋅ 𝑙, sendo 𝑝 variável dependente e 𝑙 variável 

independente.  

“1º exemplo: Seja um quadrado cujo lado mede 𝑙.  

Designando por 𝒑 a medida do perímetro desse quadrado, podemos estabelecer entre 

𝒑 e 𝑙 a seguinte relação expressa pela fórmula matemática: 

𝑝 = 4 ⋅ 𝑙  (… ) 

Dizemos então: 

a) A medida 𝑝 do perímetro de um quadrado é dada em função da medida 𝑙 do lado. 

b) A relação 𝑝 = 4 ⋅ 𝑙 chama-se lei de associação ou fórmula matemática dessa 

função. 

Na lei de associação desta função, temos: 

𝑝 = 4 ⋅ 𝑙 

                                                        ↳ variável independente 

                                                   ↳ variável dependente" (p. 48, 49)  

No segundo exemplo é definida a lei de associação com a qual encontramos a área de 

um círculo qualquer  𝑆 = 𝜋 ⋅ 𝑟2.   
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“2º exemplo: Seja um círculo cujo raio mede 𝑟. 

Designando por 𝑆 a área desse círculo, podemos estabelecer entre 𝑆 e 𝑟 a seguinte 

fórmula matemática: 

𝑆 = 𝜋 ⋅ 𝑟2         (… ) 

Dizemos, então: 

a) A área 𝑆 do círculo é dada em função da medida 𝑟 do raio. 

b) A relação 𝑆 = 𝜋 ⋅ 𝑟2 chama-se lei de associação ou fórmula matemática desta 

função. 

Na lei de associação desta função, temos: 

𝑆 = 𝜋 ⋅ 𝑟2 

                                                          ↳ variável independente 

                                                   ↳ variável dependente" (p. 49, 50)  

O texto afirma que o perímetro de um quadrado é dado em função da medida de seu 

lado e que a área de um círculo é dada em função da medida de seu raio. Observamos aqui que 

o autor parece utilizar a álgebra em sua dimensão funcional, relacionando duas grandezas e 

usando as denominações “variável independente, variável dependente” de modo a sugerir, 

implicitamente, que a variação de uma delas implica na variação da outra.  

Essa dimensão funcional se esvai quando a definição de função é apresentada no 

parágrafo sob o título “A noção de função através de conjuntos” como a seguir 

“Sendo A e B dois conjuntos não vazios e uma relação f de A em B, essa relação f é 

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

um só elemento y do conjunto B.” (p.51) 

Aqui, a dimensão estrutural é retomada, aparentemente sem uma preocupação de 

articulá-la aos exemplos que introduzem a noção, apenas utilizam a escrita algébrica que foi 

utilizada para representar a variação entre duas grandezas, ou seja, as equações. São utilizados 

muitos diagramas e gráficos em toda a parte referente as funções. Reforçando a observação 

anterior de que a definição de função fora construída nesse livro texto sobre as bases de 

conjuntos, observamos que essa definição corresponde `a estruturação feita pelo grupo 

Bourbaki (1990)45 e, já estava vigente e conhecida na época desse livro. 

Na seção sobre gráficos há um exemplo sobre armazenagem de volume de água em 

função do tempo e um exercício sobre espaço de frenagem (p. 57 e 58). 

                                                             
45 Veja “O conceito de função: uma análise histórico-epistemológica”, disponível em: 
http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/6006_2426_ID.pdf  
 

http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/6006_2426_ID.pdf
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Para explicar o que é uma função inversa os autores propõem o seguinte caso específico:   

São dadas duas funções 𝑓: 𝐴 ⟶ 𝐵; 𝑦 = 2𝑥 e 𝑔: 𝐵 ⟶ 𝐴; 𝑦 =
𝑥

2
, com 𝐴 e 𝐵 

conjuntos tais que, 𝐴 = {1,2,3,4} e 𝐵 = {2,4,6,8}. Através do uso do “diagrama de flechas” 

essas funções são apresentadas. Nesse exemplo temos o uso simultâneo da noção de funções 

inversas em suas dimensões funcional e estrutural. Uma vez que as funções estão expressas por 

suas expressões algébricas, sugerindo uma regra ou lei que relaciona duas variáveis, e a outra 

representação utilizada é a da relação entre dois conjuntos, o que não evidencia a questão da 

relação entre variações.  

 

Abaixo dos diagramas podemos observar que são descritos os pares ordenados de cada 

uma das funções 𝑓 e 𝑔, o domínio de cada uma delas e as respectivas imagens. 

Daí, é afirmado no texto que  

“a função g pode ser obtida invertendo-se a ordem dos elementos de cada um dos 

pares ordenados que pertencem a função f . D=Im e D=Im.  As funções f e g são 

bijetoras ... A função g é chamada função inversa da função f . Indica-se a função 

inversa por 𝑓−1.” (p.68). 

 Vale destacar o uso da notação 𝑓−1 , que não é utilizada no livro 1. O rigor da linguagem 

matemática e notação é outra característica marcante no movimento da matemática moderna. 

Destacamos também que os autores utilizam D=Im sem especificar um e outro para cada uma 

das funções 𝑓 e 𝑔 . Esse pode ser um problema com a impressão do texto, ou ainda uma escrita 

pouco rigorosa para os padrões de hoje, do texto em análise. Os autores apresentam ainda, uma 

Figura 4 - Função inversa em diagrama 
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observação importante na qual eles indicam que a correspondência que define um valor de 𝑦 

para cada 𝑥 é unívoca e que a correspondência inversa, de 𝑦 para 𝑥 é indicada como 𝑥 = 𝑓−1(𝑦) 

E que essa correspondência inversa somente será uma função se for também unívoca. 

Em seguida encontramos a definição em destaque: 

“Dada uma função bijetora 𝑓: 𝐴 ⟶ 𝐵, chama-se função inversa de f a função 

𝑓−1: 𝐵 ⟶ 𝐴 tal que (a,b) ∈ 𝑓 ⟺(b,a)  ∈ 𝑓−1. ” (p.68) 

Observamos nessa definição, que assim como o autor do livro 1, esses autores utilizam 

a notação (𝑎, 𝑏), porém referindo-se a um par ordenado de um conjunto e não um intervalo real 

aberto como no livro 1. Ou seja, o domínio a que os autores se referem nas definições de função 

não são mais variáveis, são elementos de um conjunto. 

Segue-se então o modo de encontrar a função inversa, denominado pelos autores como 

“Processo algébrico para o cálculo da função inversa”, através de dois exemplos (pág.68, 69):  

 

Vale mencionar que no exemplo 1 os autores utilizam o método de trocar as variáveis 

sugerindo-o, mas sem mencioná-lo de antemão; já no exemplo 2 os autores convidam em 

primeiro lugar a utilizar o método de trocar as variáveis para resolver o exercício. Aqui a 

dimensão da álgebra como cálculo algébrico ou resolução de equações – “isola-se o y”, tratando 

as letras como incógnitas, pode ser observado. Vale ressaltar que o modo como é enunciado – 

“troca-se o x pelo y” é hermético em relação ao significado do que está acontecendo; e 

diferencia-se do que é proposto no livro anterior que foi analisado: naquele primeiro, pautado 

Figura 5 - Processo algébrico para o cálculo da inversa 
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implicitamente na dimensão de reversão para determinar a inversa, a troca de variáveis é feita 

ao final. Em ambos os textos o motivo dessa troca não é discutido. 

Após alguns exercícios os autores fazem a construção de uma função e sua inversa sobre 

um mesmo eixo coordenado. As funções são 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2 e 𝑓−1(𝑥) = 𝑥 − 2 e, os autores 

afirmam que esses gráficos “são simétricos em relação à bissetriz do 1º e 3º quadrantes” 

(p.69), representando ambos os gráficos. 

Quanto aos exercícios propostos, os enunciados propõem encontrar a função inversa, 

construção de gráficos de uma função e sua inversa sobre um mesmo eixo coordenado, 

utilizando a simetria e exercícios para encontrar a composição de uma função com sua inversa. 

 

4.2.3 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO E A LITERATURA 

DE PESQUISA 

 

Ao analisarmos este livro percebemos que mesmo sendo uma edição revista e ampliada 

e de um ano mais recente, 1992, ele segue uma organização didática apresentando definições, 

exemplos e exercícios, semelhante ao livro L1; à exceção da introdução de funções e de funções 

inversas, quando o segundo texto explora exemplos, antes de enunciar o conceito. Ambos os 

textos analisados trabalham a álgebra em suas dimensões funcional e estrutural; sendo a 

primeira mais presente no primeiro texto e a segunda, no segundo texto. Uma discussão maior 

do significado da inversa, no entanto, está ausente em ambos os textos; sendo que o foco em 

ambos reduz o tema à sua identificação com um procedimento para determinar a inversa. Nesse 

caso a álgebra é trabalhada em sua dimensão de resolução de equações. No primeiro texto não 

há explicações sobre o processo utilizado. No segundo livro explica-se o como fazer, e nenhuma 

referência é feita ao porquê do procedimento enunciado. Uma outra diferença no segundo texto 

é o uso de múltiplas representações: nesse segundo livro há figuras e exploração de exemplos, 

o que nos leva a entender que existiu maior preocupação em apresentar a matemática de um 

modo mais compreensível para os estudantes. Os autores, trazem também um pouco da história 

dos principais matemáticos ligados ao conteúdo abordado, por exemplo, o capítulo de funções 

inicia com um breve histórico sobre Leonard Euler. Talvez, com a intenção de uso da história 

para motivar o ensino da matemática (ver Miorim e Miguel, 2004); embora a problematização 

do conteúdo, possível de ser abordada trazendo o ponto de vista histórico, esteja ausente em 

ambos os textos. 
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Os autores representam as funções em diferentes sistemas de representação - gráficos, 

diagramas de Venn, expressão algébrica e relação entre grandezas, explicitando a álgebra em 

suas dimensões funcional, de resolução de equações e estrutural, embora essas não estejam em 

diálogo ou articuladas no texto. Embora os autores do segundo texto declarem que lhes interessa 

apresentar uma matemática que “lhe seja útil na busca de soluções para uma série de 

problemas do dia-a-dia.” (apresentação, p.3), o que nos parece é que o esperado é que o 

estudante aprenda a matemática, com uma visão internalista e, posteriormente sozinho, a 

transfira para outros contextos e faça as relações e inferências necessárias em problemas do 

cotidiano. Essa questão se assemelha ao que foi apontado por nós na introdução desse trabalho: 

“relações entre conceitos e uma discussão sobre a transformação dos conteúdos do ensino 

superior para lecionar na escola básica não estavam presentes no curso em que me graduei, era 

esperado que nós estabelecêssemos tais relações sozinhos quando fôssemos, como professores, 

para a prática em sala de aula. ” (p. 10 ) 

Vale destacar que na parte introdutória há dois exemplos sobre lei de formação onde são 

utilizados o perímetro de um quadrado e a área de um círculo, apresentando a estrutura do 

pensamento funcional, no qual uma grandeza varia em função da variação de outra grandeza. 

Podemos observar isso também na parte de gráficos, na qual há um exemplo aplicado sobre 

armazenagem de volume de água em função do tempo e um exercício aplicado sobre espaço de 

frenagem (p. 57 e 58).  

Não consideramos que os autores tenham tido preocupação de fato com uma linguagem 

mais acessível, com o objetivo de se fazerem compreender pelos leitores, ou seja, bastaria a 

compreensão matemática e não, necessariamente seu uso. Pois mesmo que eles tenham 

desejado que o pensar matematicamente fosse “útil na busca de soluções para uma série de 

problemas do dia-a-dia”, eles não apresentam muitas aplicações dessa matemática e nem a 

relacionam com questões externas à matemática, pelo menos nessa seção do livro. Essa 

abordagem é parte de uma crença de que a matemática, por ser abstrata, uma vez compreendida, 

pode ser aplicada e transferida para qualquer contexto.  

Neste livro o conteúdo é apresentado de forma internalista, própria da matemática pura. 

É ensinada uma regra para obtenção da inversa: trocar x por y e resolver para y, a inversa 

algébrica, como destacado em Carlson e Oerhrtman (2005). Porém, não é feita nenhuma 

justificação, explicação ou aplicação para essa regra. Dessa forma entendemos que os autores 

também abordam o tema de forma mecanizada e técnica, nos trechos analisados. 
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A linguagem matemática utilizada é clara e objetiva; porém não há problemas que 

possam ser solucionados utilizando funções inversas, não há problemas que envolvam 

modelagem nem generalizações utilizando funções inversas. A exploração desse conceito fica 

restrito à resolução de equações, para encontrar a inversa de uma função. Dois exercícios 

propostos ao final do texto relacionam funções compostas e inversas, o que acreditamos que 

deveria ser explorado. 

O que a literatura de pesquisa em educação matemática vem discutindo sobre funções 

inversas  e que tem sido ponto de discórdia é a forma como esse conteúdo é apresentado em 

livros didáticos e discutido/ensinado em sala de aula: apresentação de um método pelo método, 

gráfico da função e sua inversa sobre o mesmo eixo coordenado, utilização das notações de 

função e de função inversa envolvendo a mesma variável, utilização da notação 𝑓−1 que pode 

ser ambígua, falta de esclarecimento sobre os vários significados de função inversa, tal como o 

processo de desfazer.  

Nesse livro podemos observar que o método de determinar a inversa é apresentado sem 

explicações; função inversa é apresentada sem muita discussão de seu significado além do como 

encontrar a inversa de uma função dada, e os gráficos da função e de sua inversa são 

apresentados sobre o mesmo eixo coordenado sem articular o significado desse método com a 

definição que foi dada anteriormente bem como as outras explorações apresentadas. Enfim, tal 

desarticulação acaba influenciando o estudante e, por vezes, o professor da área, a uma 

explanação e entendimento superficiais que levam a erros conceituais e na resolução de 

problemas da “vida real”. 

Portanto, respondendo a nossa questão de pesquisa, nesse livro, na apresentação de 

funções inversas que não articula as dimensões e representações apresentadas, consideramos 

que estão ausentes fatores  relevantes ao desenvolvimento do pensamento algébrico, tais como 

abordagens que sugiram desenvolver a habilidade de entender um problema, perceber a 

existência de valores desconhecidos e padrões, de generalizar, de modelar, de fixar relações, de 

argumentar, utilizar a linguagem simbólica e manipular analiticamente. 
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4.3 LIVRO (III): MATEMÁTICA DE EDWALDO BIANCHINI E HERVAL 

PACCOLA 
 

4.3.1 OS AUTORES E O AMBIENTE SÓCIO-CULTURAL-POLÍTICO-

EDUCACIONAL EM QUE O LIVRO FOI ESCRITO 

 

Esse livro, escrito por dois autores Edwaldo Bianchini e Herval Paccola, data de 2004 e 

sua primeira edição é da editora Moderna.  

Bianchini é licenciado em ciências pela Universidade da Associação de Ensino de 

Ribeirão Preto, com habilitação em matemática pela Universidade do Sagrado Coração de Jesus 

em Bauru. Paccola é bacharel e licenciado em matemática pela Fundação Educacional de Bauru 

com doutorado pela Universidade Estadual Paulista - UNESP, em agronomia – energia da 

agricultura. 

Podemos observar, nesse caso, que somente um dos autores tem formação em 

matemática – licenciatura, o outro autor tem formação em ciências, com habilitação em 

matemática. 

Esse livro participou do PNLEM46/2006, ano em que a distribuição dos livros para o 

ensino médio abrangeu todas as regiões brasileiras, com português e matemática. 

A apresentação do livro feita pelos autores é a que segue: 

“Esperamos que esta coleção seja um instrumento útil para você ampliar seu 

conhecimento matemático. 

A exposição teórica dos assuntos vem acompanhada de exemplos e boxes 

laterais, cuja finalidade é elucidar e ampliar a teoria apresentada, para auxiliar o 

entendimento. 

Os exercícios propostos e os complementos podem fixar o conhecimento 

adquirido. 

Leituras complementares com textos de caráter informativo ilustram o 

conteúdo estudado e permitem a troca de idéias com os colegas. A seção Matemática 

no Mundo mostra uma aplicação do conteúdo estudado. 

No final do capítulo, há a seção Revisão de conceitos, que promove uma 

releitura do capítulo, e, em seguida, os Testes e as Questões para pensar +, que 

ampliam e aprofundam essa revisão. 

                                                             
46Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, instituído em 2003, pausado em 2004 e retomado 

em 2005.  
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No final de cada volume, incluímos um Caderno de questões do Enem. Ao 

longo do livro, depois de blocos de exercícios propostos, indicamos o momento em 

que essas questões podem ser utilizadas no respectivo volume. 

Aproveite bem tudo o que lhe é oferecido aqui. Observe com atenção as 

explicações e os exemplos que compõe a teoria. Desenvolva as propostas de todas as 

seções. Exercícios, atividades de fixação e revisão, além de desafios, ajudarão você 

no processo de aprendizagem. E não deixe de consultar os boxes laterais, que 

ressaltam informações complementares. ”  

 Podemos observar na fala dos autores a intenção de apresentar os conteúdos teóricos de 

modo compreensível, de promover a prática de exercícios e obtenção e troca de conhecimento. 

Há o anúncio de uma preocupação com aplicações; trazidas nas seções intituladas Matemática 

no Mundo, sendo, no entanto, poucas. Em destaque também a intenção de garantir um bom 

desempenho dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio. Questões desse exame são 

trazidas no livro. 

 

4.3.2 APRESENTAÇÃO DO TEMA NO LIVRO SELECIONADO 

 

Esse livro está direcionado à 1ª série do ensino médio. Analisamos a sua 1ª edição, 

publicada no ano de 2004. Seu conteúdo é apresentado em 12 capítulos: Conhecimentos básicos 

de aritmética e álgebra, Geometria plana, Conjuntos, Funções, Função polinomial do 1º grau, 

Função polinomial do 2º grau, Função modular, Função exponencial, Função logarítmica, 

Noções de matemática financeira, Sequências numéricas e Trigonometria no triângulo 

retângulo, respectivamente. 

O capítulo 4 é sobre Funções. Os autores o estruturam em seções, da seguinte forma: 

i. O conceito de função; 

ii. A linguagem das funções – domínio de uma função real de variável real; 

iii. Gráfico de uma função; 

iv. Analisando gráficos de funções – como reconhecer quando um gráfico 

representa uma função, identificando o domínio e o conjunto imagem pelo 

gráfico, zeros de uma função, função crescente e função decrescente, valor 

máximo e valor mínimo, estudo do sinal de uma função; 

v. Funções definidas por polinômios – a função constante; 

vi. Resolução gráfica de equações; 

vii. Funções compostas; 

viii. Funções inversas – o gráfico da função inversa. 
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Os autores apresentam na introdução um breve histórico sobre o desenvolvimento das 

primeiras noções de função por Isaac Newton, como quantidades obtidas a partir de outras, 

mencionando que a utilização do termo função foi feito pela primeira vez por Leibniz e a criação 

na notação 𝑓(𝑥) é devida a Euler. Afirmam que esse conteúdo surgiu da necessidade de 

aplicações na ciência. Em seguida exploram um problema sobre volume em função do tempo, 

em uma abordagem da Álgebra e sua dimensão funcional, como segue: 

Podemos observar nesse exemplo exploratório que o autor já define o que é uma função 

como uma relação de dependência entre variáveis, na qual a cada valor de uma encontra-se 

somente um valor para a outra variável. Os autores também denominam as variáveis como 

dependente e independente, porém não esclarecem o significado, a não ser na escrita do 

problema, ao escrever que “o volume de água despejada dependerá do tempo que a torneira 

ficar aberta. ” Vale observar a exploração de padrões na discussão inicial e na tabela 

apresentada, antecedendo a generalização da fórmula V=30t. 

Os autores escrevem mais quatro exemplos abaixo desse, em tópicos, da seguinte forma: 

Figura 6-O conceito de função 
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• O preço da taxa de água a ser paga mensalmente é função da quantidade de água 

consumida. 

• O tempo gasto por um carro para percorrer determinada distância é função de sua 

velocidade. 

• O comprimento C de uma circunferência é função da medida r de seu raio:           

𝐶 = 2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟. 

• A área A de um quadrado é função da medida x de seu lado: 𝐴 = 𝑥2. (p.61) 

 

Eles afirmam ainda que o conceito de função é um dos mais importantes da matemática 

e que ele está presente sempre que é possível estabelecer uma relação entre grandezas 

covariantes. 

Logo em seguida definem função da seguinte forma 

“Função é uma relação entre duas grandezas tal que a cada valor da primeira 

corresponde um único valor da segunda.” (p. 61) 

“Dados dois conjuntos A e B não-vazios, toda relação que associa cada elemento de 

A a um, e somente um, elemento de B é uma função de A em B.” (p. 62) 

Entre essas duas definições os autores escrevem o seguinte: 

“Também podemos relacionar elementos de dois conjuntos não-vazios de maneira que 

a cada elemento do primeiro conjunto associamos um único elemento do segundo 

conjunto considerado. ” (p.61) 

Exemplificam em tópicos, como segue: 

• Quando associamos a cada pessoa um par de lentes de contato, há uma função 

do conjunto de pessoas no conjunto de pares de lentes de contato. Cada pessoa 

usa um único par de lentes de contato. 

• Quando associamos a cada filho sua mãe biológica, há uma função do conjunto 

dos filhos no conjunto das mães. Cada filho tem uma única mãe. 

• Quando associamos a cada número natural o seu oposto, há uma função do 

conjunto ℕ = {0,1,2,3, … } no conjunto ℤ = {… , −3, −2, −1,0,1,2, … }. Cada 

número natural tem um único oposto que pertence ao conjunto dos números 

inteiros. (p. 61, 62) 

Podemos observar na primeira definição da página 61 que os autores tangenciam a ideia 

de relação funcional, de covariação entre grandezas, excluindo a definição de função plurívoca, 

como no livro 1. Além disto, sua formulação não explicita as variáveis envolvidas nem a noção 

de variação, como no livro 1. Ao se referir à relação entre grandezas, o caráter estático e 

estrutural da definição moderna já se faz presente. Na segunda definição podemos observar a 

ideia de função como relação entre elementos de um conjunto, em abordagem estrutural 

bastante similar à do livro 2 analisado. Vale observar o movimento no sentido do uso de 

variáveis como entidades abstratas. 
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Os autores prosseguem com a seção A linguagem das funções, na qual apresentam 

diferentes modos de representar uma função, tais como tabelas, lei de formação e gráficos, 

trazendo, portanto, múltiplas representações para o estudo do conceito. Mais adiante na página 

65 os autores restringem as funções ao domínio real e escrevem a seguinte definição 

“Toda função em que o domínio e o contradomínio são subconjuntos de ℝ é chamada 

de função real de variável real.”(p.65) 

Apresentam exemplos para encontrar o domínio de funções através da resolução de 

equações e, em seguida, apresentam os conteúdos enumerados inicialmente até chegar o tema 

funções inversas.  

O ensino das funções inversas é contextualizado de modo internalista, e sem 

problematização, ou seja sem trazer questões, nem mesmo puramente matemáticas, que possam 

sugerir um motivo para o estudo do tema. Exploram inicialmente um exemplo apresentando 

dois conjuntos finitos 𝐴 = {−2, −1,0,1,2} e 𝐵 = {−3, −1,1,3,5} e uma função 𝑓: 𝐴 → 𝐵 

definida por 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1. Representam essa função em um Diagrama de Venn e ao lado, 

trazem a lista dos respectivos pares ordenados. Em outros diagramas, invertem as posições dos 

conjuntos 𝐴 e 𝐵 e afirmam que podemos associar a todo elemento 𝑦 de 𝐵 a um único elemento 

Figura 7-Diagrama de função inversa 
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𝑥 de 𝐴 de forma que 𝑦 = 𝑓(𝑥). Anunciam que essa associação é denominada função inversa da 

função 𝑓, introduzindo a linguagem matemática e denotando-a por 𝑓−1, como no livro 2.  

Antes de apresentarem a definição, os autores observam, como fato, que: 

“ o domínio de 𝑓 é o contradomínio de 𝑓−1; 

o contradomínio de 𝑓 é o domínio de 𝑓−1; 

se (𝑎, 𝑏) ∈ 𝑓, então (𝑏, 𝑎) ∈ 𝑓−1; ou seja, se 𝑓(𝑎) = 𝑏 então                   

𝑓−1(𝑏) = 𝑎. ”(p.79) 

Em seguida, a definição:: 

“Dada a função 𝑓: 𝐴 → 𝐵, chamamos de função inversa de 𝑓, quando existir, a 

função 𝑓−1: 𝐵 → 𝐴 que associa cada 𝑦 de 𝐵 a um único elemento 𝑥 de 𝐴 tal que 

𝑦 = 𝑓(𝑥).” (p.79) 

Após apresentarem essa definição, os autores exploram exemplos de como determinar 

a lei que define a inversa de uma função. A função utilizada é 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 1. Eles escrevem 

𝑦 = 𝑓(𝑥), então 𝑦 = 2𝑥 − 1 e afirmam que devemos calcular 𝑥 = 𝑓−1(𝑦), chamando essa 

última igualdade de equação (I). Aqui os autores trazem claro e explicitamente a dimensão da 

álgebra como “cálculo algébrico”, se retomarmos a linguagem utilizada pelos autores, ou 

resolução de equações, se nos referirmos ao método utilizado para explicar o procedimento. Em 

linguagem que por si já sugere o enunciado de procedimento mecânico, isolam 𝑥, encontrando 

𝑥 =
𝑦+1

2
, chamam essa de equação (II). Fazem a comparação entre (I) e (II) e escrevem 

𝑓−1(𝑦) =
𝑦+1

2
 afirmando que essa é a função inversa de 𝑓(𝑥). 

Podemos observar que os autores não utilizam o método de troca de variáveis 

inicialmente. Trazem a troca de variáveis ao final, fazendo a seguinte observação:  

“No entanto, na maioria das vezes, é conveniente expressar a função inversa, deixando 

𝑥 como variável independente. Assim, a lei que define 𝑓−1 é dada por               

𝑓−1(𝑥) =
𝑥+1

2
.” (p.79) 

Figura 8-Método para encontrar a função inversa 
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Ao não explicar o porquê da conveniência da troca de variáveis no final do processo de 

resolução em 𝑥 , na maioria das vezes, e não todas as vezes, perde-se a oportunidade de atribuir 

significado a essa manipulação.  

Outra observação que podemos fazer é que os autores não especificam qual o domínio 

da função que se quer calcular a inversa. Entendemos que eles não o fazem por já terem 

restringido as funções ao domínio real na página 65. No entanto, no exemplo a seguir, tal 

discussão se faria necessária. 

O exemplo que se segue propõe determinar a lei que define a função inversa de  

𝑓: [ℝ − {3}] → [ℝ − {2}] definida por 𝑦 =
2𝑥+5

𝑥−3
. É resolvida pelo mesmo processo de isolar 

𝑥, escrevendo. 𝑓−1: [ℝ − {2}] → [ℝ − {3}] definida por 𝑓−1(𝑥) =
3𝑥+5

𝑥−2
.  Aqui há a troca do 

domínio e imagem, entre função e sua inversa. 

Os autores também adotam a troca de variáveis, ao final. 

Nesse texto os autores relacionam funções compostas e inversas, obtendo:  

“Se 𝑓 e 𝑔 são inversas, então (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑥, isto é, a composição 

de uma função com sua inversa resulta na função identidade.” (p. 79) 

Veja que os autores fazem uso da língua materna ao expressar o resultado – “a 

composição de uma função com sua inversa resulta na função identidade. ”. Exemplificam com 

Figura 9-Observações sobre funções inversas 
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as funções utilizadas anteriormente e fazem duas observações: (i) nem sempre a função inversa 

existe e (ii) se uma função admite inversa, essa função é denominada função bijetora. 

 

Além disto, os autores apresentam os gráficos de uma função e sua inversa sobre o 

mesmo eixo e afirmam que eles são simétricos em relação à bissetriz do 1º e 3º quadrantes. Os 

exercícios são para encontrar a função inversa e construir o gráfico da inversa no mesmo eixo 

da função. 

Os autores terminam a exposição sobre o tema funções inversas com uma seção 

intitulada Matemática no Mundo, trazendo um texto sobre criptografia e funções, no qual eles 

apresentam uma aplicação para as funções inversas. Eles esclarecem o que é codificar e 

decodificar e apresentam uma tabela na qual a cada letra do alfabeto é atribuído um número de 

-11 a 11 (não estão presentes as letras k, w e y). Pede-se para verificar se essa correspondência 

é uma função e se é bijeção. A codificação seria transformar as palavras em códigos numéricos 

(utilizando a função) e a decodificação transformar os códigos numéricos em palavras 

(utilizando a inversão). Vale mencionar que aqui, o fato de ser bijetora estará sendo usada como 

condição para existência da inversa, em contraposição à apresentação dessa classificação como 

consequência da existência da inversa. 

Os exercícios propostos são para determinar a função inversa, encontrar seu domínio, 

esboçar seu gráfico e fazer operações com funções inversas, tipo: dadas duas funções encontre 

as inversas e calcule 𝑓−1(𝑥) − 𝑔−1(𝑥). 

 

4.3.3 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO E A LITERATURA 

DE PESQUISA 

 

Como diferencial, os autores apresentam a seção Matemática no mundo, que aborda 

aplicações da matemática. Na parte de funções os autores trazem, nessa seção, a matéria “A 

criptografia e as funções” como uma aplicação real das funções e, que utiliza a inversão para 

criptografar e descriptografar uma certa mensagem.  

No início de cada capítulo os conteúdos, em geral, são introduzidos de modo 

contextualizado e prático. Porém ao abordar conteúdos em suas particularidades, não há essa 
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preocupação com contextualizar e aplicar a matemática em outras áreas do conhecimento, como 

foi o caso das funções inversas. Os autores trazem exemplos usando representações em 

diagrama de Venn, definição, exemplos para encontrar a lei que define a inversa de uma função 

e quando uma função possui inversa. Não há aplicações, exceto a seção sobre a criptografia; 

mas há visualizações gráficas. 

Diferente dos dois livros anteriores, que trazem algum equilíbrio entre as abordagens 

dos conceitos em suas dimensões funcional e estrutural, a abordagem de funções e de funções 

inversas no terceiro texto analisado privilegia quase que exclusivamente a álgebra em sua 

dimensão estrutural. De fato, as letras são utilizadas como símbolos abstratos – representando 

grandezas (como na álgebra em sua dimensão de aritmética generalizada) ou elementos de 

conjuntos. Não se define o que são variáveis dependentes ou independentes, somente utilizam 

os termos, uma vez que se privilegia a noção de relações entre elementos de conjuntos. Letras 

são símbolos, nesse caso, que permitem manipulações e cálculos algébricos, para obtenção de 

expressões equivalentes. Consideramos, no caso desse texto, praticamente inexistente a álgebra 

em sua dimensão funcional, se entendida como conteúdo que tem por foco o estudo das relações 

de variação entre grandezas, ou covariação. Embora as letras sejam utilizadas para expressar 

relações e funções, a noção de que se referem a variáveis é obscurecida pela abordagem 

utilizada pelos autores, que prioriza a identificação de função com um conjunto de pares 

ordenados. Mantêm, desse modo, a abordagem do tema característica do movimento da 

Matemática Moderna, em que diagramas de Venn são utilizados, complementares às 

representações algébricas, gráficas no plano cartesiano e verbais de funções. 

Em estratégia de apresentação do conteúdo já utilizada pelos autores no livro L2, que se 

diferencia do formato definição seguida por exemplo do conceito, característica do texto escrito 

do livro L1, no livro L3 também há exemplos que são explorados antes da introdução de um 

novo conceito. Arriscamos a interpretação de que o formato do primeiro livro se aproxima ao 

de tendências formalistas clássicas do ensino da matemática (ver Fiorentini, 1995) e que os 

formatos dos livros L2 e L3 mesclam a influência da formalista moderna com novas abordagens 

influenciadas pela resolução de problemas e discussão sobre contextualização da matemática.  

No livro em análise, trazendo a álgebra em sua dimensão de resolução de equações e 

tratando as letras como incógnitas a serem expressas, os autores trazem uma variação do método 

de trocar as variáveis e resolver a equação para encontrar a função inversa. Contrapondo-se ao 

livro L1, que se preocupa em apenas executar o procedimento algebricamente em um exemplo 
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específico, resolvendo uma equação algébrica, e ao livro L2 que enuncia o processo também 

em linguagem natural embora sem se ocupar do porquê da troca de variáveis no início, no livro 

L3 a troca de variáveis na expressão resultante é proposta ao final. A justificativa do porquê é 

a conveniência em fazer essa troca; sem, no entanto, problematizar e discutir o significado dessa 

conveniência. Poderia, por exemplo, ser dito que é conveniente a uniformização de linguagem, 

para atribuirmos o mesmo nome às grandezas no domínio e na imagem, de acordo com a práxis 

da matemática escolar. Tal conveniência permitiria, por exemplo, esboçar o gráfico da função 

e de sua inversa em um mesmo sistema de coordenadas, usando a reta y=x como eixo de 

simetria. Método que deveria, também, ser discutido, mas está ausente no texto. Portanto, 

permanece a preocupação com o “como fazer”, mas não com o “por que fazer dessa maneira e 

não de outra” ou “para que fazer”, como nos textos já analisados. 

Parece-nos que o que os autores consideram necessário fica restrito ao saber os 

procedimentos matemáticos, saber manipular os objetos matemáticos na resolução de 

exercícios. 

As funções inversas aqui nesse livro são ainda apresentadas como um tipo de associação 

recíproca, que podemos associar à ideia de desfazer, apontada nas literaturas pesquisadas como 

inversa como processo inverso de desfazer (WILSON e colegas, 2011; CARLSON e 

OEHRTMAN, 2005). A falta desse entendimento, segundo Wilson e colegas, 2011, leva os 

estudantes a erros em situações-problemas da vida-real e, segundo eles o ensino de funções 

inversas deve ser sempre conectado ao mundo-real e sem utilizar o método de trocar as 

variáveis.  

Vale mencionar que o método utilizado para encontrar uma função que seja inversa de 

outra função não utiliza a troca de variáveis, em primeira instância, mas sim, propõe a resolução 

para a variável independente. É coerente com a definição dada, que estabelece 𝑓−1(𝑦) = 𝑥 

quando 𝑓(𝑥) = 𝑦. Não há troca de variáveis na notação escrita formalmente.  

Porém, ao final do procedimento efetivamente utilizado para expressar inversas, os 

autores propõem a troca das variáveis, por conveniência. Tal conveniência em escrever 

elementos no domínio de uma função sempre utilizando o símbolo 𝑥, possibilitando assim 

esboçar o gráfico da função e de sua inversa sobre um mesmo eixo coordenado, não é discutida. 

Por outro lado, vários autores criticam esse procedimento considerando não ser correto, nem 

justificável de ser feito, caso a questão específica que esteja sendo resolvida se refira a 

grandezas distintas, tais como tempo e distância percorrida, e não abstratas e representando 
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números reais. Para Wilson e colegas (2011, 2016), quando escritas sobre um mesmo eixo, e 

reduzidas a um número real desconsiderando as unidades de medida, a representação não faz 

sentido em situações do “mundo real”.. 

Não somos contrários à apresentação técnica, procedimental, de conteúdos. Somos 

contrários a essa apresentação de maneira única, sem contextualizar, justificar e aplicar. Dessa 

forma, respondendo à questão de pesquisa, ainda nesse livro, no trecho analisado, consideramos 

que não há muitos dos fatores relevantes que sugiram um trabalho que objetive o 

desenvolvimento do pensamento algébrico, a habilidade de entender um problema, perceber a 

existência de valores desconhecidos e padrões, de generalizar, de modelar, de fixar relações, de 

argumentar, utilizar a linguagem simbólica e manipular analiticamente, a não ser a utilização 

da linguagem simbólica e a manipulação analítica. O livro possui uma abordagem organizada, 

clara, porém não apresenta atividades ou problemas que possam ser solucionados utilizando 

observação de padrões, generalizações, modelagens e aplicações com funções inversas. 

 

4.4 LIVRO (IV): MATEMÁTICA – CIÊNCIA E APLICAÇÕES DE 

GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, 

ROBERTO PERIGO E NILZE DE ALMEIDA  
 

4.4.1 OS AUTORES E O AMBIENTE SOCIO-CULTURAL-POLÍTICO-

EDUCACIONAL EM QUE O LIVRO FOI ESCRITO 

 

 Esse livro foi escrito por cinco autores. A edição analisada é a sétima, da editora Saraiva 

e data de 2013. A primeira edição foi escrita em 2001 e foi publicada pela editora Atual. 

 Os autores são: 

➢ Gelson Iezzi, de formação em engenharia metalúrgica pela Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo e em licenciatura em Matemática pelo Instituto de 

Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. 

➢ Osvaldo Dolce, que é engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo e professor da rede pública estadual de São Paulo. 

➢ David Degenszajn, licenciado em matemática pelo Instituto de Matemática e 

Estatística da Universidade de São Paulo e professor da rede particular de ensino 

em São Paulo. 



99 
 

➢ Roberto Périgo, licenciado e bacharel em matemática pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e professor da rede particular de ensino e de 

cursos pré-vestibulares em São Paulo. 

➢ Nilze de Almeida, que é mestra em ensino de matemática pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, licenciada em matemática pelo Instituto de 

Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e professora da rede 

pública estadual de São Paulo. 

 

Dentre os cinco autores, quatro são licenciados em matemática, quatro lecionam 

matemática, um deles é licenciado, mas não leciona, um deles leciona, mas não é licenciado. 

Como é muito discutido atualmente sobre as licenciaturas não focarem saberes inerentes e 

relativos à prática do professor como algo que é, de fato, importante ao professor em 

formação47, consideramos que somente um dos autores possui uma formação na área de ensino 

de matemática, que nesse caso, é um mestrado. 

O livro é parte integrante do PNLD 2015-2017. 

A apresentação feita pelos autores é a seguinte: 

“É sempre um grande desafio para um autor definir o conteúdo a ser ministrado 

no ensino médio, distribuindo-o pelas três séries. Por isso, depois de consultar as mais 

recentes sugestões da Secretaria da Educação Básica (entidade pertencente ao 

Ministério da Educação) e de ouvir a opinião de inúmeros professores, optamos pelo 

seguinte programa: 

Volume 1: noções de conjuntos, conjuntos numéricos, noções gerais sobre funções, 

função afim, função quadrática, função modular, função exponencial, função 

logarítmica, complemento sobre funções, progressões, matemática comercial, 

semelhança e triângulo retângulo, trigonometria no triângulo retângulo e estatística 

básica. 

Volume 2: trigonometria na circunferência, funções circulares, trigonometria num 

triângulo qualquer, geometria espacial de posição, áreas das principais figuras planas, 

áreas e volumes dos principais sólidos, matrizes, sistemas lineares, determinantes, 

análise combinatória, binômio de Newton e probabilidades. 

Volume 3: geometria analítica plana, números complexos, polinômios, equações 

polinomiais, matemática financeira e estatística descritiva. 

Ao tratar de alguns assuntos, procuramos apresentar um breve relato histórico 

sobre o desenvolvimento das descobertas associadas ao tópico em estudo. Já em 

capítulos como os que tratam de funções, matemática financeira e estatística 

descritiva, entre outros, recorremos a infográficos e matérias de jornais e revistas, ou 

mesmo à internet, como forma de mostrar a aplicação da Matemática a outras áreas 

                                                             
47 Veja http://www2.rc.unesp.br/eventos/matematica/ebrapem2008/upload/272-1-A-
GT1_Viola%20dos%20Santos_ta.pdf (2008) 
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v27n47/14.pdf (2013) 
http://www.sbem.com.br/revista/index.php/emr/article/viewFile/605/pdf  

http://www2.rc.unesp.br/eventos/matematica/ebrapem2008/upload/272-1-A-GT1_Viola%20dos%20Santos_ta.pdf
http://www2.rc.unesp.br/eventos/matematica/ebrapem2008/upload/272-1-A-GT1_Viola%20dos%20Santos_ta.pdf
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v27n47/14.pdf
http://www.sbem.com.br/revista/index.php/emr/article/viewFile/605/pdf
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do conhecimento e ao cotidiano. São textos de fácil leitura, que despertam a 

curiosidade do leitor e que podem dialogar sobre temas transversais como cidadania 

e meio ambiente. 

No desenvolvimento teórico, procuramos, sempre que possível, apresentar os 

assuntos de forma contextualizada, empregando uma linguagem mais simples. 

Entretanto, ao formalizarmos os conceitos em estudo (os quais são abundantemente 

exemplificados), optamos por termos com maior rigor matemático. 

Tivemos também a preocupação de mostrar as justificativas lógicas das 

propriedades apresentadas, omitindo apenas demonstrações exageradamente longas, 

incompatíveis com as abordagens feitas atualmente no ensino médio. Cada nova 

propriedade é seguida de exemplos e exercícios resolvidos por meio dos quais é 

explicitada sua utilidade. 

Quanto as atividades, tanto os exercícios quanto os problemas estão 

organizados em ordem crescente de dificuldade. 

Cada tema tratado no livro é encerrado com um desafio de raciocínio lógico 

que não exige conhecimentos matemáticos muito específicos e, propositalmente, não 

tem relação direta com o assunto abordado no capítulo. É uma ótima oportunidade 

para o aluno exercitar a reflexão sobre os mais diversos tipos de problemas. 

A obra é ainda complementada por um Manual do Professor, no qual são 

apresentados, de forma detalhada, os objetivos gerais da coleção e os objetivos 

específicos de cada volume, além dos principais documentos oficiais sobre o ensino 

médio no nosso país, uma bibliografia comentada para o professor, sugestões de 

atividades e a resolução de todos os exercícios e problemas do livro. 

Mesmo com todo o esforço feito para o aperfeiçoamento desta obra, nós, 

autores, sabemos que sempre existirão melhorias a fazer. Para isso, é importante 

conhecermos a opinião de professores e alunos que utilizam nossa coleção em sala de 

aula, de forma que receberemos sempre, com muito interesse, qualquer crítica ou 

sugestão que seja enviada à nossa editora. ” 

A fala dos autores expressa preocupação com a aprendizagem dos estudantes e com uma 

linguagem e apresentação clara e contextualizada, observando as diretrizes curriculares 

nacionais. 

Esses autores trazem ao longo do texto algumas seções que são um diferencial, 

intituladas “Um pouco de história” e, “Aplicações”, como uma tentativa de incorporar a 

orientação do PCN, que propõe  

“Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, 

representados em gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão 

de tendências, extrapolações e interpolações e interpretações. (...) Articular o 

conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar. (...) 

Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção no 

real. (...)Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em 

especial em outras áreas do conhecimento. Relacionar etapas da história da 

Matemática com a evolução da humanidade. Utilizar adequadamente calculadoras e 

computador, reconhecendo suas limitações e potencialidades. ” (PCNEM, parte III, p. 

12, 46) 

Nos capítulos três a oito que tratam de funções, encontramos algumas dessas seções. No 

capítulo “Funções” encontramos as duas seções. Em “Um pouco de história”, os autores trazem 

o desenvolvimento do conceito de função (p. 46) referenciando-se na obra História da 
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Matemática escrita por Boyer, edição de 1995). Em “Aplicações”, os autores exploram as 

noções de velocidade escalar média e aceleração escalar média, como uma aplicação na física 

(p.64). 

No capítulo sobre funções afim encontramos somente a seção “Aplicações”, que 

apresenta o movimento uniforme e o uniformemente variado (p.80), funções custo, receita e 

lucro (p.91). 

No capítulo de função quadrática encontramos somente a seção “Aplicações”, que 

apresenta receita máxima (p.107) e um apêndice sobre eixo de simetria da parábola (p.93). 

No capítulo de função exponencial encontramos somente a seção “Aplicações”, que 

apresenta os textos intitulados por notação científica (p.139), mundo do trabalho e as curvas de 

aprendizagem (p.150), meia-vida, radioatividade e medicamentos (p.154) e os medicamentos e 

a matemática (p.156). 

No capítulo de função logarítmica encontramos as duas seções. Em “Um pouco de 

história”, os autores trazem um texto intitulado a invenção dos logaritmos (p.164) e em 

“Aplicações”, textos intitulados a escala de acidez e os logaritmos (p.170) e os terremotos e os 

logaritmos (p.180). 

Nos capítulos seis e nove, Função modular e Complemento sobre funções, 

respectivamente, não há nenhuma das duas seções, ficando restritos a uma abordagem 

internalista do conteúdo. 

Destacamos essas seções por se encontrarem dentro dos capítulos que tratam de função, 

que faz parte do escopo da nossa pesquisa. 

 

4.4.2 APRESENTAÇÃO DO TEMA NO LIVRO SELECIONADO 

 

Essa coleção é constituída por três volumes, para as três séries do ensino médio. A 

coleção analisada está em sua 7ª edição, datada de 2013. A primeira edição foi escrita em 2001. 

O volume um é o que analisamos, voltado para a 1ª série. Ele está estruturado em quatorze 

unidades: 

1. Noções de conjuntos 

2. Conjuntos numéricos 
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3. Funções 

4. Função afim 

5. Função quadrática 

6. Função modular 

7. Função exponencial 

8. Função logarítmica 

9. Complemento sobre funções 

10. Progressões 

11. Matemática comercial 

12. Semelhança e triângulos retângulos 

13. Trigonometria no triângulo retângulo 

14. Estatística básica 

  Os autores falam sobre funções em sete capítulos, do três ao nove, precedidos pelos 

capítulos 1 e 2 preparatórios e unificadores dos demais. Funções inversas são abordadas no 

capítulo nove, intitulado Complemento sobre funções. Nesse capítulo constam funções 

sobrejetoras, injetoras, bijetoras, funções inversas e encerra com a composição de funções. 

No capítulo três: Funções, os autores iniciam com uma seção intitulada Um pouco de 

História, e nela, falam sobre o número de ouro e a escola pitagórica. Como no livro 3, o uso da 

história da matemática no ensino, mesmo que com efeito quase ilustrativo e de informação, 

para motivar, parece responder às orientações dos PCN, vigentes à época em que o livro foi 

escrito. 

Em abordagem similar as dos livros L2 e L3, para introduzir o tema o texto explora 

quatro exemplos, em uma abordagem da álgebra em sua dimensão funcional. O primeiro busca 

relacionar tempo e espaço percorrido, o segundo relaciona quantidade de mercadoria comprada 

e preço, o terceiro relaciona quantidade de passageiros e valor de passagem pago e outro que 

relaciona tempo e variação de temperatura. Na exploração desses exemplos podemos observar 

a exploração de padrões para generalizar e obtermos uma fórmula para a expressar a função, 

expressando a relação de covariação entre grandezas variáveis, o que está relacionado ao 
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pensamento funcional. O texto não trata, no entanto, das nomenclaturas: variável independente 

e variável dependente, embora possamos dizer que busca trabalhar seu conceito. 

Os autores prosseguem descrevendo a noção de função como relação entre conjuntos, 

em abordagem estrutural como nos livros L2 e L3. Apresentam a seguinte definição de função: 

“Dados dois conjuntos não vazios 𝐴 e 𝐵 ,uma relação (ou correspondência) que 

associa a cada elemento 𝑥 ∈ 𝐴  um único elemento 𝑦 ∈ 𝐵 recebe o nome de função 

de 𝑨 em 𝑩.” (p. 40) 

 Em seguida, escrevem sobre funções definidas por fórmulas, ou seja, a lei de 

formação de cada função, afirmando que “existe um interesse especial no estudo de funções em 

que y pode ser calculado a partir de x por meio de uma fórmula (ou regra, ou lei).” (p.41) e, 

apresentam exemplos para calcular o valor de y. Interpretamos que aqui há um movimento de 

fazer um diálogo entre as duas abordagens usadas: a funcional, com o uso de letras como 

variáveis dos exemplos intuitivos, e a estrutural, em que a definição se destaca, em que os 

símbolos representam entes abstratos. Apresentam exemplos, e representam as funções em 

diagramas de Venn. Em seguida trazem exercícios. Em geral, os exercícios propõem calcular o 

valor da função em pontos específicos, reconhecer se os diagramas representam ou não funções 

e quatro exercícios de aplicação de funções que relacionamos abaixo: 

Figura 10 - Exemplo 1 de funções 
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O texto prossegue trazendo as definições de domínio e contradomínio de uma função, 

distinguindo este último de imagem, a seção “Um pouco de História”, abordando temas como 

o desenvolvimento do conceito de função, leitura de gráficos, plano cartesiano, construção de 

gráficos, análise de gráficos, sinais de funções, crescimento e decrescimento, máximos e 

mínimos, taxa média de variação com aplicações de função na física. Mantém-se assim a 

apresentação do conceito em duas abordagens distintas. 

Após a apresentação de todos os tipos de funções propostos para o ensino médio, nos 

capítulos três a oito, os autores trazem o capítulo nove, intitulado Complemento sobre funções. 

Nesse capítulo as funções sobrejetoras, injetoras, bijetoras, inversas são apresentadas, nessa 

ordem. A operação de composição encerra o capítulo. 

Os autores introduzem o tema funções inversas mesclando as abordagens funcional e 

estrutural ao considerar dois conjuntos A e B, finitos, definidos por seus elementos e uma função 

f cuja lei de formação é 𝑦 = 2𝑥 − 1. Afirmam (e justificam) que essa função é bijetora, 

apresentam o “diagrama de flechas” e sugerem “ trocar os conjuntos de posição”  (pág.192). 

Figura 11-exercícios aplicados 
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Interpretamos que a álgebra é predominantemente abordada em sua dimensão estrutural, 

em que as letras são usadas para representar símbolos abstratos, sem intenção de significar o 

porquê de procedimentos utilizados. 

Então, associam os elementos de B aos elementos de A, construindo a função inversa de 

f ao “inverter a posição dos conjuntos”. Nessa abordagem, a função f, inicialmente apresentada 

como relação entre grandezas, está identificada com o conjunto de pares ordenados da forma 

(a,b) e a inversa com o conjunto de pares ordenados da forma (b,a). Provavelmente essa 

representação sugere a proposta de inverter os conjuntos, ao invés das funções. 

Os autores apresentam mais um exemplo, da função exponencial, cuja inversa é uma 

função logarítmica, também utilizando a inversão de elementos dos conjuntos. 

 Em seguida apresentam a seguinte definição:  

“Seja 𝑓: 𝐴 ⟶ 𝐵 uma função bijetora. A função 𝑓−1: 𝐵 ⟶ 𝐴 tal que                          

𝑓(𝑎) = 𝑏 ⟺ 𝑓−1(𝑏) = 𝑎, 𝑐𝑜𝑚 𝑎 ∈ 𝐴 𝑒 𝑏 ∈ 𝐵, é chamada inversa de f. Nesse 

caso, dizemos que f é inversível. ” (p.193)  

 Passam então aos exemplos, determinando se uma função é ou não inversível. 

Esboçando gráficos, usam o teste que afirma que para toda reta paralela ao eixo y que possa ser 

Figura 12 - Exemplo de função inversa 
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traçada, se essa reta interceptar o gráfico da função uma única vez então a função é injetiva e, 

se seu conjunto imagem for equivalente ao contradomínio a função é sobrejetiva. Quando o 

teste se verifica, a função é bijetiva e, portanto, inversível. 

Para determinar a função inversa da função 𝑦 = 3𝑥 + 4, definida no conjunto dos 

números reais, por exemplo, os autores implementam o seguinte processo trabalhando a 

expressão da função como uma equação: 

                               𝑦 = 3𝑥 + 4 (𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚 𝑥)  ⟶ 3𝑥 = 𝑦 − 4 ⟶ 𝑥 =
𝑦−4

3
 

 Para justificar a troca de variáveis, escrevem da seguinte forma: 

“Em geral, quando se vai representar no plano cartesiano o gráfico de uma função, a 

variável 𝑥 é indicada no eixo das abscissas e a variável 𝑦 (cujos valores variam de 

acordo com 𝑥), no eixo das ordenadas. (...) vamos permutar as variáveis 𝑥 e 𝑦 (...)” 

Trocando o 𝑥 por 𝑦 e 𝑦 por 𝑥, obtém-se a função inversa 𝑦 =
𝑥−4

3
.  Essa é uma 

explicação da “conveniência” de se trocar o x pelo y, enunciada, mas não explicada no livro 3. 

Um aspecto do “saber porque” é explicado aqui. Fica, no entanto, a discussão sobre a 

abordagem de resolução de equações proposta para executar o procedimento.  

Em um exemplo aplicam, o mesmo procedimento à 𝑦 = 𝑥2 , definida em ℝ+, obtendo 

como inversa 𝑦 = √𝑥. 

 Em todos os exemplos os autores esboçam seus gráficos. E apresentam os gráficos da 

função e da sua inversa sobre o mesmo eixo, afirmando que eles são simétricos em relação a 

bissetriz do 1º e 3º quadrantes. Não explicam o porquê. 

 Quanto aos exercícios, são para verificar se a função é inversível, ou seja, se é bijetora, 

encontrar a inversa e suas leis de formação pelo procedimento estudado e esboçar os gráficos. 

 

4.4.3 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO E A LITERATURA 

DE PESQUISA 

 

O texto traz seções sobre história e aplicações. Antecedendo a definição de funções, 

explora conceitos em outras ciências como exemplos. No entanto a abordagem escolhida para 

funções inversas não os inclui, e nem a aplicações. Não há nenhum problema proposto para ser 
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modelado e/ou a ser resolvido utilizando funções inversas. Ou seja, o tema não é 

problematizado. Tipicamente, os exercícios propõem identificar se uma função específica é 

inversível, ou seja, verificar se é bijetiva; e então, em caso afirmativo, determinar a lei que 

define a inversa, esboçando gráficos. Desse modo a abordagem é internalista e estrutural. 

Não é estabelecida nenhuma relação entre inversão e composição nessa seção, pois o 

assunto composição é posterior à discussão sobre inversão de funções. Após apresentarem a 

operação de composição, os autores finalizam com o seguinte questionamento, deixado aos 

leitores:  

“Se 𝑓−1 é a inversa de uma função 𝑓, tal que 𝑓(𝑎) = 𝑏, qual é o valor de           

(𝑓−1 ∘ 𝑓)(𝑎), isto é, 𝑓−1(𝑓(𝑎))?” (p.199) 

Como foi mencionado, funções inversas são abordadas de modo puramente matemático, 

sem aplicações, nem problemas “reais” e, a lei que define a inversa de uma função é apresentada 

somente com um método para encontrá-la, o que relacionamos à inversa como álgebra reduzida 

a cálculo algébrico, apontada nos trabalhos de Carlson e Oehrtman (2005). Apesar de não 

utilizarem o método inicialmente, o fazem ao final dos exemplos dados. Os gráficos de 𝑓 e 𝑓−1 

são apresentados sobre o mesmo eixo. Uma vez que a abordagem no texto não explora exemplos 

envolvendo grandezas e medidas, restringindo-se a trabalhar em um contexto puramente 

numérico, não há conflitos com as pesquisas na área (Wilson e colegas, 2011, 2016) que nos 

chamam a atenção para as dificuldades e cuidados que devemos ter decorrentes de aplicações 

em que trabalhamos com quantidades e medidas. Não observamos a apresentação de outros 

significados para funções inversas, como por exemplo o processo de desfazer, apontado por 

Wilson e colegas como uma significação para funções inversas cuja falta de entendimento pode 

levar os estudantes a erros conceituais e de resolução em problemas da “vida-real”. 

A notação 𝑓−1, que segundo alguns pesquisadores consultados nessa pesquisa é 

problemática, por ser confundida com inverso multiplicativo da função f, é utilizada nesse livro, 

bem como em todos os outros livros analisados anteriormente, exceto no livro 1.  

Os autores afirmam, na introdução do livro, que explicitam a utilidade de cada assunto 

abordado. Porém, no caso da função inversa, não pudemos observar isso. 

Nesse aspecto, de aplicações e modelagem, não consideramos que os autores tenham 

atingido o objetivo que consta na apresentação do texto, de propor abordagens e atividades que 

auxiliem o desenvolvimento do pensamento algébrico. Podemos dizer que a justificativa do 

procedimento clássico de obtenção de inversas é melhor justificado; mas ainda há uma 
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identificação do conceito com um procedimento e deste com o saber fazer, em detrimento do 

porquê. De fato, abordagens que sugiram desenvolver a habilidade de entender um problema, 

perceber a existência de valores desconhecidos e padrões, de generalizar, de modelar, de fixar 

relações, de argumentar, utilizar a linguagem simbólica e manipular analiticamente estão 

ausentes no texto. 

 

4.5 LIVRO (V): MATEMÁTICA PAIVA DE MANOEL PAIVA  
 

4.5.1 O AUTOR E O AMBIENTE SOCIO-CULTURAL-POLÍTICO-

EDUCACIONAL EM QUE O LIVRO FOI ESCRITO 

 

 Esse livro é a 3ª edição, data de 2015, da editora moderna e foi escrito por um único 

autor, Manoel Paiva.   

 Manoel Paiva é licenciado em matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Santo André – SP, mestre em educação matemática pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – SP e, é professor em escolas particulares há mais de 30 anos. 

Esse trabalho constituiu o conjunto de livros analisados no PNLD 2018-2020. 

 O autor não traz uma apresentação em forma de texto escrito, mas sim uma apresentação 

do livro e sua estrutura, como segue: 
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 Nessa apresentação feita pelo autor podemos observar que há uma preocupação em 

desenvolver o cidadão ao falar sobre aprender a trabalhar em equipe, estimular a argumentação, 

pesquisa e discussão. Há também a preocupação com aplicações dos assuntos estudados, o que 

pode ser observado nas seções matemática sem fronteiras, trabalhando em equipe e nas 

Figura 13- Apresentação do livro 
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aberturas dos capítulos. Traz também relatos breves sobre história da matemática nas seções 

Mentes Brilhantes. 

 Nos exercícios propostos, seguindo as orientações dos PCN, o autor apresenta 

problemas contextualizados do mundo real, inclusive na parte sobre funções inversas. E nesses 

exercícios não há sugestão de troca de variáveis, ao invés disso, o autor sugere escrever a 

equação para a outra variável, no caso a variável independente.  

 

4.5.2 APRESENTAÇÃO DO TEMA NO LIVRO SELECIONADO 

 

Esse livro é endereçado para a primeira série do ensino médio, data de 2015 em sua 3ª 

edição. Está organizado em 10 capítulos: 

➢ Capítulo 1 – Uma introdução à linguagem dos conjuntos 

➢ Capítulo 2 – Temas Básicos da Álgebra e Matemática financeira 

➢ Capítulo 3 – Geometria plana: triângulos e proporcionalidade 

➢ Capítulo 4 – Geometria plana: circunferência, círculo e cálculos de áreas 

➢ Capítulo 5 – A linguagem das funções 

➢ Capítulo 6 – Função polinomial do 1º grau ou função afim 

➢ Capítulo 7 – Função polinomial do 2º grau ou função quadrática 

➢ Capítulo 8 – Função modular 

➢ Capítulo 9 – Função exponencial 

➢ Capítulo 10 – Função logarítmica 

 

O tema Funções é abordado nos capítulos 5 a 10.  As funções inversas são estudadas já 

no capítulo 5.  

 O autor inicia o capítulo introduzindo o que ele denomina a linguagem das funções, 

descrevendo o sistema cartesiano ortogonal de coordenadas, mostrando a aplicação desse 

sistema nas localizações no globo terrestre utilizando as noções de latitude e longitude 

estudadas em Geografia.  Então introduz o conceito de função com exemplos de grandezas 

relacionadas de forma que a variação de uma implica na variação da outra: volume de água que 

sai de uma torneira aberta em função do tempo que essa torneira permanece aberta, distância 

percorrida por um automóvel em função do tempo, a temperatura de um termômetro de 
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mercúrio em função do comprimento da coluna de mercúrio em seu interior, o valor pago de 

uma conta de luz em função do consumo, nas páginas 122, 123. 

Figura 14-Exemplos de função com relação de variação 
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Após explorar esses exemplos, o autor escreve a seguinte definição:  

“Dizemos que uma variável y é dada em função de uma variável x se, e somente se, 

a cada valor de x corresponde um único valor de y. 

A condição que estabelece a correspondência entre os valores de x e y é chamada de 

lei de associação, ou simplesmente lei entre x e y. ” (p. 123) 

 Em seguida, o autor expõe duas notas: 

“1. Podemos abreviar a expressão “y é dada em função de x” por “y é função de x”. 

2. No contexto das funções numéricas, define-se variável como um representante 

genérico dos elementos de um conjunto de números. Usualmente, indicamos uma 

variável por uma letra. Por exemplo, ao dizer que x é uma variável real, estamos 

afirmando que x simboliza um número real qualquer. ”(p.123) 

Observe que nos exemplos explorados, introdutórios e utilizados para contextualizar e 

tornar concretas as noções que serão definidas, as variáveis representam quantidades. Ou seja, 

a álgebra das funções é apresentada em sua dimensão funcional.  No entanto a definição já é 

formulada em dimensão estrutural. Interessante que a própria definição de variável, “como um 

representante genérico dos elementos de um conjunto de números”, sinaliza o uso de símbolos 

ou letras para designar entes abstratos – os elementos de um conjunto de números”, e não 

quantidades. 

 O texto prossegue com formas de representar uma função como diagrama de flechas, 

tabelas, gráfico cartesiano e equação, imagem de uma função, gráficos. Utilizando estes, passa 

ao estudo de sinais, definição de função real de variável real, descrevendo domínio e 

contradomínio e afirmando que a função será real se o domínio e o contradomínio forem 

subconjuntos de ℝ.  Continua com estudo de zeros de uma função, variação (crescente, 

decrescente ou constante), taxa média de variação, e por fim, funções inversas, assunto que 

encerra o capítulo. 

Antes do tópico Função real de variável real, o autor apresenta uma seção intitulada 

Mentes Brilhantes, na qual há um texto falando sobre o primeiro gráfico, relacionando à história 

da matemática.  

Inicia funções inversas com um problema sobre um plano de telefonia celular: 

“De acordo com um plano de telefonia celular, cada cliente paga, mensalmente, uma 

quantia fixa de R$35,00 mais R$0,20 por minuto de ligação. ” (p.145) 

 Descreve os dois gráficos, o primeiro do valor pago em função dos minutos e o segundo 

dos minutos em função do valor pago, em dois sistemas de coordenadas distintos. Fala sobre o 

domínio do primeiro gráfico ser imagem no segundo gráfico e, a imagem do primeiro ser 
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domínio no segundo. Então afirma que essas funções são inversas uma da outra e, indica a 

função como 𝑓 e sua inversa como 𝑓−1. 

 Ele escreve uma nota com o seguinte texto: 

“É importante destacar que cada uma das funções 𝑓 e 𝑓−1 é correspondência 

biunívoca entre os conjuntos 𝐴 e 𝐵. 

Se uma função 𝑔 não é uma correspondência biunívoca entre seu domínio e seu 

contradomínio, então há pelo menos dois elementos no domínio com uma mesma 

imagem ou há algum elemento no contradomínio sem correspondente através de 𝑔 e, 

portanto, a correspondência 𝑔−1 não é função.” (p.145) 

 Define função inversa da seguinte forma: 

‘Sendo a função 𝑓: 𝐴 → 𝐵 uma correspondência biunívoca entre os conjuntos 𝐴  e 𝐵, 

a inversa de 𝑓 é a função 𝑓−1: 𝐵 → 𝐴 tal que: 

Se 𝑓(𝑥) = 𝑦, então 𝑓−1(𝑦) = 𝑥, 

Para quaisquer 𝑥 e 𝑦, com 𝑥 ∈ 𝐴 e 𝑦 ∈ 𝐵. 

(p.146) 

Prossegue ensinando como obter a inversa de uma função, utilizando o exemplo 

introdutório sobre telefonia móvel. Descreve a função como uma equação 𝑣 = 35 + 0,20𝑡, 

trazendo a dimensão da álgebra como resolução de equações. Enuncia que essa equação 

expressa o valor pago em reais em função do tempo em minutos e, se quisermos a inversa, 

escrevemos o tempo em função do valor pago, isolando 𝑡, obtendo a seguinte equação               

𝑡 =
𝑣−35

0,20
. 

Utiliza o exemplo a seguir para ensinar um procedimento para encontrar uma função 

que é inversa de outra conhecida: 

"17.  Determine a inversa da função 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 1. 

Resolução 

Como já vimos, a expressão 𝑓(𝑥) representa a ordenada 𝑦 de um ponto de abscissa 𝑥. 

Assim, a lei de associação que representa a função 𝑓 pode ser expressa por 𝑦 = 3𝑥 − 1. 

Para obter a inversa dessa função, inicialmente exibimos 𝑥 em função de 𝑦, isto é, 

isolamos a variável 𝑥. 

𝑦 = 3𝑥 − 1 → 𝑥 =
𝑦 + 1

3
 

Figura 15 - Diagramas 
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Como a abscissa e a ordenada de cada ponto do gráfico da função 𝑓 são transformadas, 

respectivamente, em ordenada e abscissa do ponto correspondente na função inversa 𝑓−1, 

devemos substituir 𝑥 por 𝑦 e 𝑦 por 𝑥 nessa última igualdade, obtendo: 

𝑦 =
𝑥 + 1

3
 

Concluímos, então, que a inversa da função 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1 é a função                  

𝑓−1(𝑥) =  
𝑥+1

3
.”(p. 147) 

Fiz questão de reproduzir aqui o exemplo completo para apontar que esse autor não 

utiliza o procedimento de troca de variáveis inicialmente como no livro 2, e em alguns outros 

livros, mas que o faz no final, como nos livros 3 e 4. Traz uma justificativa do porquê fazer esta 

troca – “Como a abscissa e a ordenada de cada ponto do gráfico da função 𝑓 são transformadas, 

respectivamente, em ordenada e abscissa do ponto correspondente na função inversa 𝑓−1,” sem 

no entanto comentar porque “devemos substituir 𝑥 por 𝑦 e 𝑦 por 𝑥 nessa última igualdade,”. O 

que é em parte, o motivo da “conveniência” em se trocar x pelo y; faltando apenas mencionar 

a convenção de nomear a abcissa como x e a ordenada por y. No entanto, é a melhor explicação 

do procedimento de troca, até aqui. 

Como comentamos, no exemplo introdutório, o autor não utiliza troca de variáveis, pois 

não faria sentido num problema envolvendo quantidades distintas e aplicado ao mundo real, 

como afirmam Wilson e colegas (2016). Paiva afirma que basta isolar a variável independente. 

 Os exercícios sugeridos pelo autor são do tipo esboçar o gráfico da função inversa, 

determinar o conjunto imagem de uma função inversa, dizer se uma dada função é invertível, 

determinar a função inversa. Três exercícios são problemas que utilizam função inversa em 

algum momento. Em um problema, pede-se uma função que expresse o valor pago em função 

da distância percorrida em uma corrida de táxi e, em seguida pede-se para encontrar a distância 

percorrida para um determinado valor. 

“56) Em determinado horário, os taxistas de uma cidade cobram uma tarifa fixa de 

R$5,00 pela bandeirada, cujo valor é indicado no taxímetro ao início da corrida, mais 

R$2,00 por quilômetro rodado. Indicamos por 𝑝 o preço a pagar, em real, por uma 

corrida qualquer nesse horário e por 𝑑 a distância percorrida pelo táxi, em quilômetro, 

faça o que se pede. 

a) Dê a equação que expressa o preço 𝑝 em função da distância 𝑑. 

b) No item a, você obteve 𝑝 em função de 𝑑. Observando que essa função é invertível, 

obtenha sua inversa, isto é, expresse 𝑑 em função de 𝑝. 

c) Qual é a interpretação da função obtida no item b em relação às grandezas 

envolvidas?" (p.147” 148) 

Tal problema poderia ser discutido de vários modos. Na verdade, o domínio da função 

deve ser os números naturais e não os reais, para que ele faça sentido. 
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Esse autor não apresenta os gráficos de uma função e sua inversa sobre o mesmo eixo, 

porém em um exercício que relaciona inversa e simetria, entendemos que ele sugere que isso 

seja feito. 

“d) Vimos que se uma função 𝑓 é invertível e um ponto 𝑃(𝑎, 𝑏) pertence ao gráfico 

de 𝑓, então o ponto 𝑃′(𝑏, 𝑎) pertence ao gráfico de 𝑓−1. Assim, conhecendo o gráfico 

de 𝑓 , como podemos construir o gráfico de 𝑓−1?” (p.148) 

Um outro problema é sobre o preço a ser pago por uma terraplanagem em função dos 

metros cúbicos de terra retirados do terreno em questão, no qual é dada uma função para o 

cálculo desse preço por metro cúbico de terra e, pede-se esse preço para uma dada quantidade 

de terra retirada, pede-se o volume de terra retirada para um preço dado. Entendemos que esse 

exercício utiliza aplicação de funções inversas. 

 

4.5.3 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO E A LITERATURA 

DE PESQUISA 

 

 O autor aborda o tema de modo diferenciado dos outros autores cujas obras foram 

analisadas aqui. Ele apresenta problemas contextualizados com o mundo real, em iniciativa para 

tornar concreto a noção a ser introduzida.  A resolução do problema envolvendo quantidades, 

sem utilizar o método de troca de variáveis, destaca aspectos da dimensão funcional da álgebra 

a serem observados quando utilizando questões da realidade.  

Já em uma dimensão estrutural, apresenta uma função 𝑓 definida nos números reais, 

sem envolver quantidades e medidas, mas sim entes abstratos simbolizados por letras. Ele 

utiliza, ao fim da resolução de equação para encontrar a inversa usando o significado da letra 

como incógnita a ser determinada, o método de trocar as variáveis ao final da operação (e não 

mecanicamente no início) justificando que a abscissa e a ordenada foram trocadas durante a 

resolução. No entanto fica faltando uma explicação sobre a conveniência da troca das letras 

nesse caso, que é mencionada no livro L3 analisado, mas não é explicada naquele texto. Vale 

observar, no entanto, que o porquê de resolver a equação em x, para começar, também não fica 

claro, e isso também tem um significado, que é o de inversa como processo de desfazer, resolver 

para a variável independente (ver CARLSON e OEHRTMAN, 2005). Falta, portanto, 

complementar o desenvolvimento trazendo esse significado. Apesar disso é a abordagem mais 

cuidadosa com o significado do procedimento de achar a inversa de uma função dada dentre as 

dos textos que foram analisados. 
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 Na representação em diagrama de Venn, que precede toda a discussão, observamos a 

noção de inversa como processo inverso quando o autor sugere inverter os elementos de um 

conjunto para obter a função inversa. Assim, o autor não se prende somente ao método de trocar 

variáveis, embora não estabeleça um diálogo entre as diferentes formas de entender a inversa 

de uma função. Utilizando um exemplo de matemática pura e abordando o conceito em sua 

dimensão estrutural, o autor sugere que se encontre a função inversa resolvendo a equação para 

a outra variável, justificando a troca de variáveis ao final. 

Consideramos assim, que ele utiliza tanto os métodos de calcular quanto a significação 

nos problemas de aplicações no mundo real. Utiliza argumentos geométricos para explorar a 

inversa, quando sugere que os gráficos de uma função e sua inversa são simétricos, ou seja, 

reflexões. Ao resolver para a variável independente, consideramos que esse autor utiliza a 

inversa como o processo de desfazer. Vale comentar que o autor desse texto não apresenta o 

processo gráfico de determinar a inversa, representando-a em um mesmo sistema de 

coordenadas da função que foi invertida. De acordo com Wilson e colegas (2016) o desenho 

dos gráficos de uma função e sua inversa sobre o mesmo eixo coordenado são problemáticos 

para contextos do mundo real, pois não consideram informações importantes como o domínio 

da função, principalmente quando as variáveis dependente e independente estão em unidades 

diferentes. Nesse caso, também não é possível, nem indicado o método de trocar variáveis; o 

que o autor evita no primeiro exemplo trabalhado nessa seção do texto. 

 Podemos afirmar que Manoel Paiva se apropria e apresenta em seu livro as 

categorizações feitas por Carlson e Oehrtman (2005), inversa como álgebra (troca de variáveis), 

inversa como geometria (reflexão), inversa como processo inverso de desfazer (resolver para a 

variável independente).  

 Por outro lado, Paiva utiliza também uma notação 𝑓−1, que é criticada por Wilson e 

colegas por ser ambígua e poder ser entendida pelo estudante como inverso multiplicativo 
1

𝑓
. 

 Considerando os problemas utilizados inicialmente e alguns exercícios propostos, 

entendemos que nessa seção do livro, o autor traz elementos que podem ser sugestivos de se 

desenvolver o raciocínio algébrico, utilizando a resolução de problemas através do 

entendimento e modelagem do mesmo, não somente utilizando um método resolutivo sem 

significado para o estudante. 
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Assim, consideramos que o objetivo de incentivar o desenvolvimento do pensamento 

algébrico, como a habilidade de entender um problema, perceber a existência de valores 

desconhecidos, de generalizar, de modelar, de fixar relações, de argumentar, utilizar a 

linguagem simbólica e manipular analiticamente, e de se abordar questões e sua resolução com 

significado parecem ser melhor atendidos nesse texto, em comparação com os demais 

analisados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesse capítulo trazemos as considerações finais dessa pesquisa. Primeiramente, 

elaboramos uma análise comparativa dos livros texto que foram analisados no capítulo anterior. 

Nossa intenção é elaborar uma síntese que permita responder à questão de pesquisa colocada, 

a partir de aspectos a priori que consideramos significativos para o desenvolvimento do 

pensamento algébrico e daqueles que emergem da análise hermenêutica dos textos analisados.   

Todos os livros analisados no capítulo anterior, selecionados por serem ou terem sido 

adotados nacionalmente na escola básica, abordam a temática pesquisada. Identificamos 

variações quanto à organização didática do texto determinando o momento da apresentação do 

tema, quanto `a utilização da linguagem matemática e múltiplas representações do conceito, e 

quanto às justificativas dos procedimentos utilizados. 

Faremos aqui comparações baseadas nas análises detalhadas feitas anteriormente, para 

explicitar nossas considerações. 

a) Aspectos sobre a organização didática do texto 

Em dois dos livros mais antigos analisados (L2, L3) e no livro L5, função inversa 

é um conteúdo apresentado na parte introdutória da noção de funções. 

No livro L2, o conteúdo funções inversas é introduzido após as primeiras noções 

intuitivas apresentadas e as categorizações de função como crescente, 

decrescente, par, ímpar, injetora, sobrejetora, bijetora e composta, em seções 

separadas. Parece-nos assim que função inversa é incluída como uma dentre 

essas categorias. E essas categorizações não são relacionadas, exceto quando 

definem funções inversas de outra função, escrevendo que para que isto seja 

possível as funções devem ser bijetivas.  

No livro L3 o conteúdo também é apresentado na parte introdutória do tema 

funções, como nos livros (L2 e L5). Porém, o texto não apresenta a classificação 

de funções como injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Função inversa encontra-se 

após a apresentação de função composta, no fim da parte introdutória. O autor 

traz a ideia de que há exemplos de funções em que, ao compô-las, o resultado é 

a função identidade. Apresenta esse critério – compor e resultar na função 

identidade, como definindo funções inversas. 
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O livro L5 nada apresenta sobre funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, pares, 

ímpares e compostas. Fala sobre a noção e o conceito de função, suas 

representações, funções reais, raízes e variação, para então iniciar a apresentação 

do tema funções inversas. 

Já o primeiro e o quarto livro, L1 e L4, introduzem o conceito ao final do 

capítulo, depois do estudo sobre funções, atribuindo então um destaque pequeno 

ao conceito. O primeiro livro (L1) é extremamente sucinto quanto à apresentação 

do tema. Já o quarto livro explicita o caráter complementar do tema, e inclusive 

o situa em um capítulo intitulado Complemento sobre Funções. Nesse 

encontramos as categorizações de funções como sobrejetoras, injetoras, 

bijetoras, inversa e composta. 

Função inversa vem antes de composição de funções e os autores não 

estabelecem nenhuma relação entre as funções inversas e compostas na 

exposição no texto. Lançam um questionamento ao fim da explicação sobre 

função composta, deixando ao estudante o desafio:  

 

“Pense nisso: Se 𝑓−1 é inversa de uma função f, tal que 𝑓(𝑎) = 𝑏, qual é o valor de 

𝑓−1 ∘ 𝑓(𝑎), isto é, 𝑓−1(𝑓(𝑎))?” (p.199). 

 

O livro L5 traz exemplo de situações envolvendo quantidades (medidas) e não 

apenas números reais, para serem explorados antes de introduzir o conceito de 

função inversa. Já os livros L2, L3 e L4 trazem tais exemplos para introduzir o 

conceito de função. O livro L1 não explora tais introduções intuitivas ou 

exploratórias do conceito a ser ensinado, apresentando-o na forma clássica - 

definição, exemplo, exercício. Os livros L1 e L5 não abordam o tema 

composição de funções, portanto, não relacionam inversão e composição. 

Os livros L2, L3 e L4 abordam o tema composição de funções. Os livros L2 e 

L3 apresentam composição antes de inversão. O livro L4 apresenta composição 

após inversão. Os únicos que relacionam composição e inversão são os livros L3 

e L4.  

b) A utilização da linguagem matemática e múltiplas representações do conceito 

Os livros L2, L3, L4 e L5 utilizam a notação 𝑓−1, o que segundo os referenciais 

adotados pode ser confundido com inverso multiplicativo 
1

𝑓
. 
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O único livro que não utiliza essa notação é o livro L1, o mais antigo – 

curiosamente, o único anterior ao movimento da matemática moderna. O livro 

L1 também não apresenta gráficos da função inversa nem tabelas, restringindo-

se à representação algébrica para a abordagem do conceito. 

O livro L5 não apresenta os gráficos da função e sua inversa sobre o mesmo 

eixo, talvez pelo amplo uso de exemplos em que as variáveis são grandezas 

distintas, mas apresenta um exercício que sugere que seja feito assim no caso de 

se tratar de funções genéricas definidas nos números reais. Os demais livros (L2, 

L3 e L4) apresentam os gráficos da função e sua inversa sobre um mesmo eixo, 

afirmando, sem justificativa, sua simetria em relação a reta y=x; ou em outras 

palavras, à bissetriz do 1º e 3º quadrantes. Diagramas de Venn são 

representações utilizados em todos os livros, exceto no livro L1. 

c) Justificativas dos procedimentos para determinar a inversa 

Todos os livros analisados destacam o como encontrar a inversa de uma função 

apresentando o procedimento, bastante universal se nos basearmos na literatura 

pesquisada, para tal. Já o porquê do método e sua relação com a noção definida 

e explorada não são satisfatoriamente abordados. Os livros que utilizam o 

método de trocar as variáveis para encontrar a inversa de uma função sem 

nenhuma justificativa são os livros L1 e L2. Nesse caso, é curioso perceber que 

a troca de variáveis é proposta como o primeiro passo do procedimento – troque 

o 𝑥 pelo 𝑦 e resolva em 𝑦, mecanizando por completo o procedimento adotado 

já em sua formulação inicial. Os livros L3, L4 e L5 não utilizam a troca de 

variáveis inicialmente, utilizam-na ao final do processo. Os autores dos livros 

L3, L4 e L5 justificam parcialmente essa troca. No livro L3 os autores 

mencionam a conveniência dessa troca, sem maiores explicações. No livro L4, 

os autores justificam-na pelo fato de a abscissa de pontos no plano cartesiano, 

em geral, ser indicada no eixo 𝑥 . Já o autor do livro L5 escreve que a abscissa e 

ordenada foram trocadas no processo, devendo, portanto, serem renomeadas. 

Embora não mencione o fato de, por convenção, indicarmos a abcissa por x e a 

ordenada por y. Em todas as justificações de utilizar a troca, não há 

aprofundamentos, nem uma significação do processo. Todos esses autores 

justificam a troca de variáveis com o “porquê” fazer a troca, mas não explicitam 

o “para quê” fazer essa troca, que sentido há. 
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Em síntese, no texto dos livros (L3) à (L5) há modificações na explicação sobre 

como encontrar a inversa de uma função em relação ao que encontramos no 

primeiro livro, L1. Os autores não utilizam o método prático e mecânico de troca 

de variáveis puramente, sem justificativa. Eles buscam explicitar porque a troca 

de variáveis é necessária. Em nossa análise o que melhor esclarece o motivo da 

troca é o autor do livro L5, que justifica a troca devido a inversão de papéis entre 

as variáveis dependente e independente. 

De um modo geral e, em termos das dimensões da álgebra em suas abordagens 

estrutural, funcional, de resoluções de equações, as abordagens que fazem relação entre 

grandezas que variam juntas, como relação de dependência, evocando a dimensão funcional, é 

apresentada pelos autores dos livros L1, L3, L4 e L5. No caso dos livros L3, L4 e L5 essa 

relação entre variações é explorada em exemplos contextualizados em situações do mundo real. 

Já no livro L1 essa abordagem é feita na escrita das variáveis e sua denominação como 

dependente e independente. 

O livro L2 restringiu sua apresentação à dimensão estrutural da álgebra de funções, com 

suas simbologias e equações, estruturada de acordo com a teoria dos conjuntos, estabelecida 

pelo grupo Bourbaki e determinante no movimento da matemática moderna. À exceção do livro 

L1, os demais livros mantém essa dimensão estrutural da álgebra baseada na teoria de 

conjuntos, embora incluindo outras abordagens. 

A apresentação estrutural utilizando a linguagem algébrica, as simbologias e equações, 

são apresentadas em todos os livros, passando a incluir a notação 𝑓−1 a partir do livro L2 

No quadro a seguir buscamos uma síntese dos elementos destacados.  

Tabela3– Síntese dos elementos destacados 

  L1 L 2 L 3 L4 L 5 

Organização 

Didática 

Na parte Introdutória após 

as categorizações 
 X X  X 

Em capítulo/seção 

complementar 
X   X  

Anterior a composição    X  

Posterior a composição  X X   
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Não aborda composição X    X 

Relação entre as 

categorizações definidas 
 X X X X 

Relações entre inversa e 

operação composição 
  X X  

Linguagem 

matemática 

Utiliza 𝑓−1  X X X X 

Não utiliza𝑓−1 X     

Representações 

Algébrica X X X X X 

Venn  X X X X 

Gráfica  X X X  

Tabelas  X X X  

Computacional      

Uso das letras 

Generalização modelo 

aritmético 
  X X X 

Variáveis X  X X X 

Incógnitas X X X X X 

Símbolo Abstrato X X X X X 

Conceitos e 

procedimentos 

Propriedades das operações, 

generalização de padrões 

aritméticos  

  X X X 

Variação de grandezas   X X X 

Resolução de Equações X X X X X 

Cálculo Algébrico,  

obtenção de expressões 

equivalentes 

X X X X X 

Procedimento de 

determinar inversa 

Justifica como   X X X 

Justifica porque      

Não justifica X X    
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5.1 RESPONDENDO À QUESTÃO DE PESQUISA 
 

Essa pesquisa teve por objetivo investigar fatores que se destacam como relevantes ao 

desenvolvimento do pensamento algébrico e quais dentre esses estão presentes na 

apresentação do conteúdo sobre inversão de funções nos livros textos adotados na escola 

básica. 

Com esse objetivo, fizemos uma revisão de literatura sobre pensamento algébrico e 

funções inversas. Dentre os fatores que pesquisadores em educação matemática e educadores 

identificam como importantes ao desenvolvimento do pensamento algébrico do estudante na 

escola básica, destacamos as habilidades: de entender um problema, percebendo a existência de 

valores desconhecidos que (por vezes) podem ser encontrados usando a noção de incógnita a 

ser determinada e de resolução de equações; de generalizar padrões aritméticos fazendo uso das 

propriedades das operações aritméticas e da noção de constantes genéricas; expressar relações 

e funções em processos de modelar um fenômeno ou problema, trazendo a noção de variação 

de grandezas e de variáveis; de fixar relações, argumentar, utilizar a linguagem simbólica 

abstratamente, manipulando analiticamente os símbolos, como fatores em cálculos algébricos, 

obtendo expressões equivalentes. Tais habilidades podem ser relacionadas a dimensões ou 

concepções da álgebra descritas em Usiskin (1999). Foram apresentadas, no Capítulo 2, como 

álgebra como aritmética generalizada; álgebra como o estudo de procedimentos para resolver 

certos tipos de problemas; álgebra como o estudo de relações entre quantidades; álgebra como 

o estudo de estruturas.  

Nossa análise do texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para situar a 

concepção e elaboração dos textos em análise, trouxe a tabela 1 da página 19 desse trabalho, 

como uma síntese das concepções apontadas por Usiskin (1999). A referência a diferentes 

dimensões da álgebra, aos diferentes significados das letras utilizadas em álgebra, e os conceitos 

trabalhados em cada uma dessas dimensões, está em diálogo e oferece um modo de organizar 

os aspectos elencados a partir da revisão de literatura.  

Feito isso, selecionamos e analisamos 5 livros de períodos diversos, tanto anteriores aos 

PCN (L1 e L2) quanto posteriores, sendo alguns já aprovados pelo PNLD (L3, L4 e L5) e que 

foram adotados por escolas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Todos os livros didáticos 

foram elaborados para a 1ª série do ensino médio, à exceção de um deles (L1), que endereça 

em volume único às três séries do ensino médio. A metodologia de análise utilizada inspira-se 
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na metodologia hermenêutica. Durante as análises, emergiram alguns fatores que consideramos 

importante destacar e foram acrescentados ao quadro anterior; tais como a ordenação dos 

conteúdos, as categorizações que são apresentadas sobre as funções, as relações, no texto 

escrito, entre essas categorizações, a utilização das letras, a linguagem matemática e as 

representações utilizadas, o uso do procedimento de trocar as variáveis com ou sem 

justificativa/explicação. A tabela 1   foi utilizada como parâmetro para a produção do material 

para análise na tabela 3, síntese dos elementos destacados. 

Com a ressalva de que os livros, como quaisquer outros recursos pedagógicos, não 

desenvolvem por si o pensamento matemático, embora possam destacar aspectos que são 

potencialmente relevantes para tal desenvolvimento (ver, por exemplo, GONZÁLEZ-MARTIN 

e colegas, 2013), respondemos à segunda questão de pesquisa colocada. Para isso organizamos 

nossa resposta de acordo com as categorias Organização Didática, Linguagem matemática, 

Representações, Procedimentos, Uso de Letras, Conceitos e procedimentos que emergem ao 

identificarmos os elementos que consideramos relevantes na apresentação do tema em foco nos 

livros analisados. 

Da Organização Didática destacamos como importante para o desenvolvimento do 

pensamento algébrico o estabelecimento de relações entre as categorias definidas – a saber, 

funções inversas, injetiva, sobrejetiva, presentes nos livros L2, L3, L4 e L5. Dentre esses 

últimos, destaque para os livros L3 e L4, que trabalham com a composição, o que não é feito 

apenas pelos livros L2 e L5, e que estabelecem relações entre inversa (ou a operação de 

inversão) e operação composição. 

Quanto à Linguagem Matemática, à exceção do livro L1, os demais introduzem na 

linguagem matemática formalmente utilizada, a notação 𝑓−1, como já mencionamos, uma 

provável influência da matemática moderna, sinalizando uma intenção de formalizar a 

abordagem do tema.  

Quanto às múltiplas Representações, que consideramos importante para a significação 

dos conceitos pelos alunos, todos os textos utilizam a linguagem algébrica e todos, à exceção 

do livro L, utilizam pelo menos dois tipos de representação. Fazem uso dos diagramas de Venn 

para definir inversas, e L2, L3 e L4 usam ainda gráficos e tabelas. Entretanto não estão presentes 

as relações entre as diferentes representações do conceito que está sendo introduzido, que 

parece então ser deixada para o professor, ou para o leitor. 
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 Já em referência ao uso das variáveis, conceitos e procedimentos desenvolvidos, todos 

os textos abordam mais de uma dimensão da álgebra. A dimensão de resolução de equações 

para a determinação da inversa de uma função é trabalhada em todos os textos, e a dimensão 

estrutural da álgebra - em que as letras representam entes abstratos, está presente mesmo quando 

o texto não formaliza a definição de inversa ou articula sua definição com a operação de 

composição. 

Quanto à justificativa dos procedimentos para determinar a inversa, que foram todos 

algébricos, dois textos não apresentam justificativa (L1, L2), restringindo-se a descrever as 

manipulações a serem executadas. Dentre os textos que apresentam justificativas (L3, L4, L5), 

predomina a discussão sobre o saber “como”, em detrimento do saber “porque fazer”. Tais 

justificativas dizem respeito a enunciar a famosa “troca de x por y” e justificá-la como uma 

convenção. Em textos que propõem essa troca no início do processo, esta se reduz a um 

procedimento totalmente mecânico, pois já não há como justificar tal manipulação desde seu 

início. Os textos, L3, L4 e L5, no entanto propõem a troca ao final. A justificativa relacionando 

a convenção da troca às denominações dos elementos no domínio e no contradomínio das 

funções está presente em um deles (L5). Por outro lado, nem nesse, o procedimento é 

relacionado, de fato, com a noção de funções inversas que foi definida. Por isso, consideramos 

que a justificativa do saber porque não se realiza, embora tenha se aproximado.  

 Da nossa análise dos livros selecionados, o livro L5, Matemática Paiva, apresenta mais 

elementos sugestivos do desenvolvimento do pensamento algébrico. Adequando-se às 

diretrizes dos PCN, o autor inicia o tema apresentando problemas contextualizados, o que 

possibilita reconhecer padrões e generalizar, modelar e trabalhar com a álgebra em sua 

dimensão funcional, além de explorar a resolução de equações e a dimensão estrutural. As 

contextualizações trazidas no texto podem contribuir para tornar concreta a noção a ser 

introduzida. O conhecimento produzido pelos alunos pode ganhar em significado, por não 

utilizar o processo de troca de variáveis como método mecânico para solucionar problemas, 

mas quando o utiliza no fim de alguns exercícios matemáticos e busca justificá-lo, destacando 

aspectos funcionais da álgebra tais como a relação de variação entre grandezas, sem apresentar 

os gráficos da função e sua inversa sobre o mesmo eixo. Nos outros livros, o conceito de inversa 

parece identificado com um procedimento. Com a ausência de justificativa coerente sobre o 

porquê executar os cálculos algébricos enunciados, o conceito se reduz, ao final, a um 

procedimento mecânico. 
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Em síntese, o resultado dessa pesquisa é que os autores, em seus livros, apresentam 

elementos que sugerem desenvolver o pensamento algébrico em funções. Porém, esses 

elementos acabam sendo parcialmente articulados, permanecendo isolados uns dos outros e não 

relacionados. De um ponto de vista internalista, essa é nossa crítica central aos textos 

analisados. 

Vale observar que o trabalho com padrões que está relacionado a aritmética generalizada 

é mais visto em livros do ensino fundamental, em alguns livros que analisamos é introdutório 

e em outros é praticamente inexistente, pois os livros do ensino médio analisados parecem 

possuir foco no “saber fazer”, no “saber resolver”, utilizando métodos, procedimentos e 

técnicas de resolução. E, especificamente no caso do tópico sobre funções inversas, o 

procedimento central de determina-la inclui uma troca de variáveis que é misteriosa por não ser 

justificada/explicada. 

 

5.2 REFLEXÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 

Entendemos que não existe uma abordagem única para apresentação de conteúdos em 

livros didáticos nem mesmo para a abordagem prática em sala de aula, que às vezes não se 

orienta pelo livro didático, mas o utiliza somente para exercícios. Porém, o docente deve ter 

bem esclarecido que se ele utilizar um objeto matemático para definir outro, esse objeto 

utilizado deve ser definido e trabalhado anteriormente. Caso contrário, podemos levar o aluno 

a entrar em uma definição de difícil entendimento do tipo “funções inversas são aquelas que 

quando compostas resultam na função identidade”. Mas o que são funções compostas ou o que 

é uma função identidade? Além disso, métodos práticos ensinados per se, não colaboram para 

uma aprendizagem significativa, nem com reflexões sobre aquele conteúdo, sobre o cotidiano 

ou interdisciplinares. Enfim, métodos e procedimentos mecânicos produzem máquinas que 

reproduzem algoritmos e não indivíduos que refletem sobre o que aprendem, sobre o que 

ensinam, sobre o mundo que nos cerca e no qual vivemos. 

Segundo a literatura de pesquisa, os alunos tendem a executar um cálculo ao invés de 

usar o significado conceitual da função inversa. Isso pode estar relacionado a um entendimento 

conceitual incipiente ou fraco no sentido de não estar relacionado a outros conceitos. De acordo 

com Carlson e Oehrtman (2005) há três concepções de funções inversas: inversa como álgebra 

(troca de variáveis), inversa como geometria (gráficos simétricos em relação à reta 𝑦 = 𝑥, 
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inversa como processo inverso (desfazer). Nos livros aqui analisados pudemos observar as duas 

primeiras concepções trazidas nos textos: inversa como álgebra e inversa como geometria. 

Porém seu aspecto como processo inverso de desfazer não conseguimos identificar.  

Conjecturamos que ao realizar o procedimento mecânico encontrado nos livros 

didáticos, trocar x por y, y por x e isolar y, para encontrar a inversa como álgebra, o estudante 

não percebe vários detalhes importantes sobre o domínio da função. Vejamos o exemplo da 

função 𝑓(𝑥) = 𝑥2 definida de ℝ → ℝ. Um estudante que aprendeu o método de determinar a 

inversa mecanicamente responderia que 𝑓−1(𝑥) = √𝑥 ou 𝑓−1(𝑥) = ±√𝑥, pois poderia 

executar o procedimento como se segue: 

𝑦 = 𝑥2  ⟶ 𝑥 = 𝑦2  ⟶ 𝑦 = ±√𝑥 

Ele teria encontrado a última expressão, sem analisar o domínio e contradomínio da função, 

invertendo os papéis da variável dependente e da variável independente e, dando como resposta 

para a função inversa uma relação que não satisfaz o “ser função”. Sabemos que ±√𝑥 não é 

uma função devido ao fato de que todo elemento do domínio está relacionado a dois elementos 

no contradomínio, ou seja, cada 𝑥 ∈ domínio possui duas imagens. Mais ainda, 𝑓(𝑥) = 𝑥2 não 

admite inversa por não ser bijetiva (não é injetiva (𝑥1 ≠ 𝑥2, 𝑚𝑎𝑠 𝑓(𝑥1) = 𝑓(𝑥2)) nem 

sobrejetiva (∀ 𝑦 < 0, 𝑦 ∉ 𝐼𝑚(𝑓))). 

 Esse problema ainda pode ser maior quando as variáveis estão em unidades diferentes. 

Essas são algumas fraquezas de mecanizar um método, memorizando-o como o “método pelo 

método”, sem significado. Para concluir, trazemos alguns exemplos concretos, utilizando o 

método e “não utilizando” o método, de modo significativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 1: Em certo município do Estado do Rio de Janeiro, um professor recebe R$17,50 

por hora/aula trabalhada e um valor fixo de R$250,00 de auxílio passagem.  

a) Qual a função que expressa o valor bruto do salário de um professor dessa rede 

municipal? 

b) Se o professor recebe R$2350,00, qual é a sua carga horária semanal?  

c) Que função expressa a carga horaria semanal do professor se ele recebe um salário de N 

reais? 
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Solução 

a) Do estudo anterior sobre funções e funções lineares sabemos que a função que expressa o 

salário do professor é dada por 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 17,5𝑥 + 250, onde x representa o número de horas 

trabalhadas (ou a carga horária semanal) e y é o valor em reais do salário. 

b) Basta resolvermos a equação 2350 = 17,5𝑥 + 250, 

c)  

c.1) Solução utilizando o método de troca de variáveis: 

Seja 𝑥 o número de horas trabalhadas (carga horária semanal) e 𝑦 o salário, no caso de N reais. 

A função que temos escreve o y em termos de x. 

Para sabermos a função que nos dá o número de horas trabalhadas, basta encontrarmos a função 

inversa daquela que nos dá o valor em reais em função da carga horária semanal. Utilizando 

mecanicamente o método de troca de variáveis, obteríamos: 

𝑦 = 17,5𝑥 + 250 

(Trocando x por y e y por x) 

𝑥 = 17,5𝑦 + 250 

(Isolando y) 

𝑦 =
𝑥 − 250

17,5
 

 Então, 

𝑓−1(𝑥) =
𝑥 − 250

17,5
. 

Como a informação do problema é que o professor recebe N reais, poderíamos pensar, 

equivocadamente, em substituir esse valor em 𝑦, (pois 𝑦 foi identificado, no início do problema, 

como sendo o salário). Então,  

𝑁 =
𝑥 − 250

17,5
 

17,5 𝑁 = 𝑥 − 250 

17,5𝑁 + 250 = 𝑥 
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Automaticamente, e no caso de N= 2350,00, a resposta seria que o professor trabalha 41.375h 

mensais o que daria 10.343,75h semanais. 

Essa resposta não faz sentido algum! 

∎ 

Observe que na função 𝑓(𝑥) = 17,5𝑥 + 250, temos 𝑥 como variável independente e 

𝑓(𝑥) = 𝑦 como variável dependente. E na função inversa encontrada temos exatamente a 

mesma colocação. Isso leva um aluno que resolve a questão mecanicamente a uma substituição 

de variáveis por seus respectivos valores de maneira equivocada.  

Quando temos 𝑥 como elementos do domínio de uma função e 𝑦 como elementos da 

imagem dessa função, ao fazermos a inversão, 𝑦 passa a ser elemento do domínio e 𝑥 passa a 

ser elemento da imagem da função inversa. Dessa forma, 𝑦 torna-se a variável independente e 

𝑥 torna-se a variável dependente. Assim, se 𝑓 está aplicada a 𝑥, 𝑓−1 está aplicada a 𝑦, logo, 

𝑓(𝑥) = 𝑦 e 𝑓−1(𝑦) = 𝑥. O que no método de troca de variáveis passa desapercebido e, “manter 

o controle do significado das variáveis é essencial” (Wilson e colegas, 2011). 

c.2) Solução “não-utilizando” o método de troca de variáveis: 

Seja 𝑥 o número de horas e 𝑦 o salário. 

A função que expressa o salário do professor é dada por 𝑓(𝑥) = 17,5𝑥 + 250. 

Desta forma, para sabermos a função que nos dá o número de horas trabalhadas, basta 

encontrarmos a função inversa. 

𝑦 = 17,5𝑥 + 250 

(Não trocamos as variáveis. Encontramos o valor de x) 

𝑥 =
𝑦 − 250

17,5
 

Então, 

𝑓−1(𝑦) =
𝑦 − 250

17,5
. 
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Como a informação do problema é que ele recebe N reais, substituiremos esse valor em 𝑦. 

Então, a expressão será 

𝑥 =
𝑁 − 250

17,5
 

No caso de N=2350, o valor da expressão acima confirma que esse professor trabalha 120 horas 

mensais, o que nos dá 30 horas semanais. Que faz sentido! E, é a resposta correta! ∎ 

  

 

 

 

 

 

Solução 

a) Fazendo y=0 em 𝑦 = −100 + 25𝑥 obtemos x=4 minutos 

b) 

b.1) Solução utilizando o método de troca de variáveis: 

𝑦 = −100 + 25𝑥 

𝑥 = −100 + 25𝑦 

𝑦 =
𝑥 + 100

25
 

𝑓(−1)(𝑥) =
𝑥 + 100

25
 

Se o móvel passa a N metros da origem das posições, temos que 𝑦 = 𝑁, então: 

𝑁 =
𝑥 + 100

25
 

25𝑁 = 𝑥 + 100 

𝑥 = 25𝑁 − 100 

Exemplo 2: Sabendo que o espaço percorrido pelo móvel varia com o tempo, e obedece a 

seguinte função: 𝑓(𝑥) = −100 + 25𝑥, onde 𝑥 é o tempo em minutos e 𝑦 = 𝑓(𝑥) o espaço 

percorrido em metros, determine. 

a) O instante quando o móvel passa na origem das posições. 

b) A expressão do instante quando o móvel passa a N metros da origem das posições.   

Em ambos as questões, queremos expressar 𝑥. 

 



132 
 

O móvel passa em N em unidades de tempo negativas, pelo menos até 4 metros de distância da 

origem  

∎ 

Absurdo!! Não faz sentido na questão: o tempo não pode ser negativo!!!! Não tem como 

voltarmos no tempo, ainda!!! 

Mais uma vez podemos observar que esse processo de troca de variáveis realizados 

mecanicamente pelo aluno não o ajudam a compreender o que está acontecendo. Muito pelo 

contrário, pode confundir o aluno. 

b.2) Solução “não-utilizando” o método de troca de variáveis: 

𝑦 = −100 + 25𝑥 

𝑥 =
𝑦 + 100

25
 

𝑓−1(𝑦) =
𝑦 + 100

25
 

Se o móvel passa em N unidades a partir da origem das posições, temos que y=N, então: 

𝑥 =
𝑁 + 100

25
 

.  

 Esta expressão faz sentido como solução do problema, pois nessa, o tempo sempre será 

positivo. 

∎ 

Outra sugestão, além de trabalhar com problemas contextualizados e aplicados, é a 

utilização de uma atividade chamada Máquina Transformadora de números. Essa atividade 

consiste em utilizar uma máquina que transforma números em outros números, de tal forma que 

a cada valor numérico de entrada na máquina corresponda um valor numérico de saída.  Os 

estudantes teriam a tarefa de descobrir o segredo da máquina, que seria uma função. Ao 

produzir essa tarefa, podemos trabalhar com padrões para “descobrir” a expressão da função, 

para a descoberta da relação inversa, olhando primeiramente para os valores numéricos de 

saída, e então, tendo posse do conceito de função e de função inversa, identificar se a relação 

que desmancha o efeito da máquina é uma função inversa.  
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Concluímos conjecturando e refletindo sobre a álgebra na escola básica, que tem sido 

entendida como uma parte da matemática que utiliza letras para resolver problemas; assim 

sendo, ao falar de álgebra, fala-se de simplificar e resolver equações, aplicar regras 

manipulativas a incógnitas, aplicação de fórmulas prontas e acabadas para resolução de 

exercícios e abstração. Porém, a história da matemática nos revela que nem sempre foi assim. 

Os árabes e indianos, por exemplo, já trabalhavam com álgebra, mas sem utilizar notações 

formais e simbologias como conhecemos hoje. Utilizavam uma linguagem natural para 

solucionar problemas de cunho algébrico. 

Quando a ênfase é colocada na utilização das incógnitas, variáveis, manipulação e 

resolução de equações através de regras e fórmulas, o ensino-aprendizagem pode torna-se 

mecânico e o raciocínio que leva à modelagem e à generalização são descartados. O aluno passa 

a ser um mero reprodutor de modelos, não conseguindo pensar por si mesmo nem ao menos 

começar a solucionar um determinado problema contextualizado e/ou que exija muito mais do 

que a utilização de “receitas matemáticas”. 

Os trabalhos de pesquisa produzidos sobre pensamento algébrico nas últimas décadas, 

em sua maioria, defendem um ensino de álgebra o mais cedo possível. Não se referem ao ensino 

de uma álgebra formal, simbólica, de aplicação de regras e fórmulas, mas sim a um ensino que 

permita o desenvolvimento do raciocínio algébrico, do pensamento algébrico. Esse ensino tem 

sido iniciado com o reconhecimento e extensão de padrões, partindo de uma base aritmética e 

indo além, porém sem necessidade de formalizações. Pode-se simplesmente utilizar a 

linguagem natural, gestos, entre outros. 

Aqui estamos interessados em investigar o desenvolvimento do pensamento algébrico 

que tem origem em argumentações matemáticas. Para que um indivíduo saiba argumentar ele 

precisa saber pensar reflexivamente, logo, acreditamos que o desenvolvimento do pensamento 

algébrico possibilita também o desenvolvimento do raciocínio do indivíduo entendido de modo 

mais amplo e não restrito à matemática. Mostrando dessa forma que o pensamento algébrico é 

importante no desenvolvimento do aluno que estuda matemática e, não somente desses, mas de 

todos; pois desenvolver esse pensamento reflete na vida cotidiana em todos os âmbitos. Como 

em Duarte (2011) acreditamos que 

“... e especialmente a Educação Matemática são instrumentos de melhorias que 

conduzem os alunos a uma leitura crítica do mundo, com pensamento reflexivo e 

ativo, o que contribui para o exercício da cidadania. ”(p.405) 
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Entendemos também que o pensamento algébrico é uma forma de pensamento 

matemático padrão que incorpora em si diversas habilidades, tais como: a habilidade de 

entender um problema, perceber a existência de valores desconhecidos e padrões, de 

generalizar, de modelar, de fixar relações, de argumentar matematicamente, utilizar a 

linguagem simbólica e manipular analiticamente. Assim, desenvolver o pensamento algébrico 

dos estudantes pode ser entendido como atuar de modo a fazer emergir tais características. 

Nosso objetivo é desenvolver significados para uma linguagem que já é utilizada e não somente 

a utilizá-la sem saber o que significa. Como ressaltado em Ferreira (2014), os alunos podem 

desenvolver o pensamento algébrico sem foco excessivo em aspectos formais, como a história 

da matemática evidencia. O "desenvolvimento do formalismo" não deve ser o único nem o 

principal objetivo para o ensino de álgebra na escola básica. 

Acreditamos que para promover o desenvolvimento desse pensamento, torna-se 

importante desenvolver recursos para a representação de relações gerais. Dentre esses 

recursos está o pensamento funcional, que é um meio de estabelecer relações, uma das vertentes 

do pensamento algébrico que foca a articulação entre duas ou mais grandezas ou quantidades 

covariantes.  

Cremos que os exemplos adotados por nós anteriormente sobre funções inversas podem 

auxiliar no desenvolvimento de algumas dessas características, tais como, o entender um 

problema e modelá-lo adequadamente com pensamento funcional, utilizando a linguagem 

simbólica e a manipulação analítica, sem estarmos reduzidos à utilização de métodos práticos 

e mecânicos per se. 
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