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RESUMO 

 

 

A presente investigação teve foco em analisar a reflexão de licenciandos em Matemática 

em um curso de extensão a partir de atividades que foram elaboradas e implementadas 

com o uso de Tecnologias Digitais da informação e Comunicação, objetivando a 

(re)construção do conceito de função a partir de ideias básicas anteriores a este conceito 

como Variável, Dependência, Regularidade e Generalização. Estas ideias foram 

chamadas de noções essenciais. Dentre os objetivos iniciais da pesquisa, destacamos: (i) 

identificar possíveis contribuições e desafios atrelados ao uso das noções 

essenciais  para (re)construção do conceito de função, (ii) analisar contribuições e 

obstáculos proporcionados pelo uso do GeoGebra – como plataforma digital das 

atividades – no reconhecimento das noções essenciais por parte dos licenciandos e (iii) 

observar os obstáculos epistemológicos surgidos a partir das falas e respostas dos 

participantes. Diante disto, tal fase da pesquisa se desdobrou na realização de um 

minicurso no VII Encontro de Educação Matemática do Rio de Janeiro que objetivou 

discutir as reflexões de licenciandos e professores de Matemática sobre as 

potencialidades tecnológicas e pedagógicas – bem como os desafios – das atividades 

usadas no curso de extensão aqui citado. No que tange a coleta de dados, utilizamos (a) 

gravação em áudio e vídeo; (b) folhas de atividades com as anotações realizadas pelos 

participantes; (c) registros fotográficos e (d) as observações de campo. Para a análise, 

não intentamos comparar os dados do curso de extensão aos coletados no minicurso, 

mas sim utilizá-los de maneira complementar, a fim de identificar as contribuições e 

desafios relacionados às atividades e à abordagem feita sobre o conceito de função. 

Sobre os resultados da pesquisa, foi observado que a mútua interação entre usuário e 

mídia dinâmica – como o GeoGebra – possibilitou que os participantes se valessem de 

conhecimentos não usuais para a identificação das funções. Também foi possível 

observar que, enquanto em alguns casos as noções essenciais foram ponto fundamental 

para a reconstrução do conceito, em outros as noções foram completamente ignoradas e 

– mais que isso – surgem obstáculos de natureza epistemológica em seus discursos. 

Notou-se também que o processo de (re)construção – quando ocorrido – se deu em 

diálogo com os conceitos já estabelecidos pelos licenciandos e docentes.  

 

Palavras-chave: noções essenciais; ensino de função; tecnologia para o ensino; 

GeoGebra; obstáculos epistemológicos; substruct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The current investigation is focused on analyzing the Mathematics graduates’ reflection in 

an extension course from activities that were developed and implemented using Digital 

Technologies, aiming the (re)construction of the function concept from basic ideas as 

Variable, Dependence, Regularity and Generalization. These ideas were called essential 

notions Among the research initial objectives, we highlight: (i) identifying potential 

contributions and challenges associated to the use of essential notions for the function 

concept (re)construction, (ii) analyzing contributions and obstacles emerged from the use 

of GeoGebra – as a digital platform of the activities – in the identification of the essential 

notions by the graduates and (iii) identifying the epistemological obstacles emerged from 

the students’ speeches and replies. Before that, this phase of the research unfolded on 

the realization of a minicourse in the VII Mathematics Education Meeting in the Rio de 

Janeiro that aimed to discuss the graduates and teachers reflections about the 

technological and pedagogical potentialities – as well as the challengers – of the activities 

used in the extension course already quoted. In reference of data collect, we used (a) 

audio and video recording; (b) activity sheets with the participant’s notes; (c) photographs 

and (d) our observations. For the analysis, there was no intention to compare the 

extension course data to the minicourse ones, but use it to complement our analysis to 

identify the contribution and challenges related to the activities and to the approaching to 

the function concept. About the research results, we observed that the co-action between 

the user and the dynamical media. – as GeoGebra – enable participants using their non-

usual knowledge to identifying the functions. It was also possible to identify that in some 

cases essential notions were fundamental point to the (re)construction of the concept, but 

in other cases the notions were ignored, emerging epistemological obstacles in their 

speeches It was also noted that the (re)construction process – when it occurs – happens 

dialogically with the concepts already established by the graduates and teachers.  

 

Keywords: essential notions; function teaching; technology for teaching; GeoGebra; 

epistemological obstacles; substruct 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O ensino de função, na atualidade, possui um papel central no ensino de 

Matemática, servindo como base para construção de diversos outros conceitos 

como cardinalidade, limite, derivada e muitos outros. Tal conceito possui uma 

construção histórica que difere e muito das escolhas pedagógicas usualmente 

apresentadas nos livros didáticos, cuja estrutura se baseia na concepção 

epistemológica formalista de David Hilbert1 que inspirou Nicolas Bourbaki2 a 

estruturar, por meio da teoria dos conjuntos, a Matemática acadêmica do início do 

século XX.  

Contudo, há uma reconhecida e amplamente estudada dificuldade no 

processo ensino-aprendizagem deste conceito que, dentre os variados motivos, 

inclui a apresentação do conceito, os recursos utilizados, bem como a discussão 

proposta, a fim de superar os possíveis obstáculos de aprendizagem. Tais 

obstáculos, muita das vezes de natureza epistemológica, se demonstram como 

conflitos conceituais que, se não confrontados, geram um impeditivo na 

compressão.  

Apesar de os documentos oficiais desencorajarem uma construção do 

conceito de função que inicie de forma conjuntista3, Tinoco e col. (2002) afirmam 

que o ensino é iniciado a partir de casos particulares de relações entre conjuntos 

e as apresentações são seguidas do uso de representações exclusivamente 

analíticas. Segundo Kleiner (1993), esse formalismo dá ao conceito de função 

uma apresentação de natureza ampla, que pode ser vista como fraqueza por ter 

poucas propriedades cuja aplicabilidade seja tangível aos níveis mais básicos. 

A fim de explorar abordagens que vão além da construção do conceito de 

função via teoria dos conjuntos, Tinoco e col. (2002) propõem quatro noções 

consideradas essenciais – e anteriores – à aprendizagem de função, todas com 

                                                             
1
 Foi um matemático alemão frequentemente considerado como um dos maiores matemáticos 

do século XX. 
2
  Pseudônimo coletivo sob o qual um grupo de matemáticos, majoritariamente franceses, 

escreveu uma série de livros que expunha a matemática avançada moderna, que começaram a 
ser editados em 1935. 
3
 BRASIL, 2002, p.121. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matemático
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemães
https://pt.wikipedia.org/wiki/Século_XX
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lastro histórico, que identificam características comuns ao conceito: variável, 

dependência, regularidade, generalização. 

Apesar de há muito tempo existir um movimento para que tecnologias 

digitais sejam utilizadas de maneira recorrente no processo ensino-aprendizagem, 

seu uso ainda não está consolidado no meio educacional, ainda que existam 

pesquisas que apontem suas potencialidades. A necessidade de articulação entre 

as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e o conhecimento 

matemático se configura como fundamental ao profissional para que tenha êxito 

no processo ensino-aprendizagem, em especial diante das novas relações 

constituídas entre alunos e as mídias digitais (MORENO-ARMELLA, HEGEDUS E 

KAPUT, 2008).  

Dessa forma, o uso de softwares de Matemática Dinâmica4, tal como 

GeoGebra, possibilita ao aluno, dentre tantas coisas, uma visualização e 

manipulação dinâmica do objeto matemático em tempo real. Além disso, a 

possibilidade de a tecnologia fornecer um retorno instantâneo ao aluno redefine o 

papel do professor, que deve atuar como articulador e instigador no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Particularmente, esta pesquisa visa analisar a (re)construção do conceito 

função, a partir do uso das suas noções essenciais propostas por Tinoco e col. 

(2002) utilizando GeoGebra. A parte empírica desta pesquisa se valeu de adaptar 

uma proposta ―estática‖ para uma ―dinâmica‖ para o ensino do conceito de 

função, a partir de suas noções essenciais (TINOCO E COL., 2002) e do uso de 

TDIC. Em outras palavras, a pesquisa de Tinoco e col. (2002) expressamente 

afirma não ter trabalhado com computadores, diferentemente da nossa. Para tal, 

foram considerados dois caminhos para a reflexão sobre a temática: um curso de 

extensão chamado ―(Re)Construção do conceito de função utilizando noções 

essenciais e tecnologias digitais” e um minicurso de nome ―Noções essenciais ao 

conceito de função exploradas com GeoGebra”. 

Além disto, a presente pesquisa se afasta da realizada por Tinoco e col. 

(2002) não só pelos recursos empregados na apresentação das atividades, mas 

também pelo público que buscamos realizar o processo de (re)construção. 

                                                             
4  Segundo Moreno-Armella, Hegedus e Kaput, (2008) são softwares cuja natureza de seus 
símbolos matemáticos permite trabalhar com ―objetos dinâmicos ou diagramas que são 
construtíveis, manipuláveis e interativos‖ (p.103). 
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Enquanto a pesquisa original se foca em trabalhar as atividades com alunos da 

Educação Básica – ainda que haja por vezes interlocução e reflexão de alguns 

professores –, a presente pesquisa pretende avaliar o processo de (re)construção 

do conceito de função de licenciandos e professores de matemática – sejam da 

Educação Básica, sejam do Ensino Superior.  

Circunstâncias ligadas às possibilidades de acesso aos participantes, bem 

como a oportunidade de poder levar as atividades a uma discussão mais profunda 

e reflexiva sobre sua funcionalidade e aplicabilidade das atividades, bem como a 

reflexão da própria prática dos docentes nos seduziram a enveredar por este 

caminho. Tal reflexão tem relação com saberes bem específicos dos docentes de 

Matemática, pois estes se configuram como parte da cultura matemática 

construída através da prática desses profissionais para fomentar o processo de 

ensino-aprendizagem (DAVIS E RENERT, 2009, 2014). 

A fim de fazer uma análise profunda sobre a (re)construção de um 

conhecimento – do conceito de função – de profissionais que o usam 

constantemente na sua prática, recorremos a Davis e colaboradores (DAVIS, 

2012; DAVIS E SIMMT, 2006; DAVIS E RENERT, 2009, 2014) para compreender 

como podemos investigar esse processo de (re)construção do conceito de função, 

bem como a forma como esses profissionais o (re)constroem na medida em que 

refletem sobre como o usam para ensino. Tal elemento se configura como 

importante lente analítica para esta pesquisa.  

Sobre a parte de campo da pesquisa, foram seguidos dois caminhos: um 

curso de extensão com licenciandos de Matemática e um minicurso com 

licenciandos e professores de Matemática dos mais diferentes níveis. No curso de 

extensão, propusemos quatro encontros de três horas, em janeiro de 2018, no 

campus de uma universidade pública situado na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, com licenciandos em Matemática. A finalidade era promover reflexões 

sobre atividades que trabalhavam as noções essenciais propostas por Tinoco e 

col. (2002) utilizando Geometria Dinâmica. Os encontros tiveram a seguinte 

organização: a) ambientação; b) exploração das noções de variável e 

dependência; c) exploração das noções de regularidade e generalização; d) 

consolidação das ideias trabalhadas e tentativa de uma (re)construção do 

conceito de função a partir dessas noções. 
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No primeiro encontro, foi estabelecido um primeiro contato dos alunos com 

software GeoGebra dentro do curso, além de utilizar a circunstância para 

observar os conhecimentos dos participantes a respeito de função, enquanto o 

segundo dia buscou apresentar atividade que levassem à reflexão das noções de 

variável e dependência por parte dos participantes, a fim de que os mesmos 

possam compreender as ideias ali presentes, para que pudessem ser facilitadora 

da construção do conceito de função. 

Com o mesmo norte do encontro anterior, o terceiro encontro trabalhou as 

noções de regularidade e generalização, intentando compreender que registro de 

representação semiótica predomina quando os participantes são expostos a 

atividade que requerem estas ideias, em especial sendo apresentadas no 

GeoGebra. A consolidação, por fim, se estabelecia a partir das atividades dos 

encontros anteriores, a fim de provocar reflexões nos alunos e instigá-los a 

produzir novas definições sobre o conceito de função, a partir das ideias 

trabalhadas. 

Os participantes desse caminho da pesquisa são licenciandos em 

Matemática, de diversos períodos e instituições em regime presencial. Com 

quatorze alunos na ambientação, a consolidação contou com dez componentes, 

com faixa etária de 19 a 37 anos. 

Os dados foram obtidos a partir de gravação em áudio e vídeo, folha de 

atividades com as anotações realizadas pelos participantes, registros fotográficos 

e as observações de campo. A análise dos dados, obtidos através do diálogo e da 

escrita reflexiva promovida no curso entre os participantes, primou por buscar, na 

argumentação dos alunos, evidências da interferência dos dois pilares – noções 

essenciais e softwares dinâmicos – no processo de (re)construção de conceito de 

função.  

Por outro lado, o segundo caminho foi o minicurso realizado no VII 

Encontro de Educação Matemática do Estado do Rio de Janeiro (EEMAT), no 

campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em maio 

de 2018. Com duração de três horas, teve por finalidade propor reflexões, por 

docentes e licenciandos participantes, sobre as atividades realizadas no curso de 

extensão: a utilização dos recursos e as respostas dos participantes. O minicurso 
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teve a seguintes etapas: a) ambientação; b1) exploração e análise das produções 

do curso de extensão; b2) trocando ideias; c) apropriação.  

A primeira etapa, de ambientação individual, objetivou explicar os 

pressupostos que motivaram a realização do minicurso, apresentando as noções 

essenciais e as atividades do curso de extensão e justificando a escolha de cada 

uma. 

No segundo momento, realizado em duplas ou em trios, os participantes 

foram munidos de uma ficha de descrição de uma das atividades do curso de 

extensão, ressaltando a noção essencial explorada, as perguntas feitas aos 

participantes do curso e suas respostas. Este momento foi dividido em duas 

partes: na primeira, os participantes receberam uma folha contendo um 

questionário que buscava avaliar a atividade do ponto de vista do profissional que 

ensina Matemática. Na segunda, houve uma troca de ideias entre os diferentes. 

Neste ponto, os grupos trocaram as atividades entre si, fornecendo inclusive as 

respostas dadas anteriormente. Desta forma, cada grupo teve que analisar e 

alterar as respostas recebidas sem que fornecesse uma resposta completamente 

distinta, mas aprimorando a anterior.   

O último momento teve por finalidade garantir a reflexão crítica dos 

participantes sobre as potencialidades e os desafios do ensino, bem como o papel 

da utilização de tecnologias digitais, na elaboração de atividades sobre o conceito 

de função usando as noções essenciais. Tal reflexão se deu a partir de uma 

discussão sobre os conhecimentos necessários ao professor de Matemática para 

a realização desta atribuição. 

Os participantes desse caminho da pesquisa são em sua maioria 

professores do Ensino Superior e da Educação Básica, havendo também 

licenciandos em Matemática. Contando com nove participantes com diferentes 

experiências profissionais, tendo alguns até 40 anos de prática docente. 

Neste caminho os dados foram coletados a partir de gravação apenas em 

áudio; folha de atividades com as anotações realizadas pelos participantes; e as 

observações de campo. A análise dos dados, obtidos através do diálogo e da 

escrita reflexiva promovida no minicurso entre os participantes, buscou na 

argumentação dos mesmos identificar potencialidades e desafios encontrados por 
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profissionais que ensinam matemática sobre o uso das noções essenciais e de 

softwares dinâmicos no processo de (re)construção de conceito de função. 

As etapas dos dois momentos de coleta/produção de dados serão 

pormenorizadas no capítulo intitulado Caminhos da Pesquisa. 

Diante do exposto, apresentamos nossa questão de pesquisa:  

 

Que contribuições uma abordagem a partir de noções essenciais 

exploradas com GeoGebra pode ter na (re)construção do conceito de função? 

 

Caracterizam-se como objetivos específicos: 

  

1. Identificar possíveis contribuições e desafios atrelados ao uso das 

noções essenciais para (re)construção do conceito de função dos licenciandos 

participantes;  

2. Analisar contribuições e obstáculos proporcionados pelo uso do 

GeoGebra – como plataforma das atividades – no reconhecimento das noções 

essenciais por parte dos licenciandos;  

3. Observar os obstáculos epistemológicos eventualmente surgidos nas 

falas e respostas dos participantes da pesquisa;  

4. Discutir as reflexões dos docentes sobre as potencialidades das 

atividades, bem como suas críticas às mesmas. 

A fim de compreendermos a proposta presente neste texto, após a 

Introdução, a organização se encontra da seguinte forma: Revisão de literatura; 

Referencial teórico; Caminhos da pesquisa; Análise dos Dados e Considerações 

finais. 

No capítulo intitulado Revisão de literatura, apresentamos três seções 

destinadas a fazer uma leitura crítica da multiplicidade do conceito de função, 

tanto da perspectiva temporal - o que chamamos de revisão histórica -, quanto da 

perspectiva das formas de conceber o conceito de função - chamada por nós de 

revisão epistemológica -, em que trazemos uma breve discussão sobre os 

obstáculos epistemológicos destacados por Sierpinska (1992). Adiante, fazemos 
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uma revisão da produção acadêmica do ensino do conceito de função no Brasil 

ao longo dos anos - o que consideramos como a revisão didática. 

Seguindo, a pesquisa faz uma abordagem dos referenciais teóricos que 

norteiam todo o trabalho. Neste ponto, apresentamos com maior profundidade as 

noções essenciais ao conceito de função consideradas por Tinoco e col. (2002) 

em seu trabalho ―Construindo o conceito de função”, fazendo considerações 

sobre os níveis de aprendizagem de Bergeron e Herscovics (1982), bem como as 

ideias de Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) no que tange a construção de 

atividades com softwares de Matemática Dinâmica e a mudança do status 

semiótico dessas atividades.  

Nos Caminhos da Pesquisa, abordamos os percursos metodológicos dos 

dois momentos distintos que constituíram a fase de campo desta pesquisa: o 

curso de extensão ―(Re)Construção do conceito de função utilizando noções 

essenciais e tecnologias digitais” e o minicurso ―Noções essenciais ao conceito de 

função exploradas com GeoGebra”. Em ambos os casos, detalhamos os 

procedimentos utilizados, justificando a escolha das atividades, apresentando os 

participantes e descrevendo os instrumentos utilizados para a produção/coleta de 

dados. 

Em seguida, na Análise dos Dados, apresentamos a dinâmica que ocorreu 

em ambos os caminhos da pesquisa, destacando no curso de extensão - que teve 

um total de quatro encontros - a fase de consolidação - referente ao último 

encontro -, por ter uma maior duração. Por outro lado, há uma apresentação da 

dinâmica de todo o minicurso, bem como sua uma análise completa. Em ambos 

os casos apresenta-se uma análise temática dos dados a partir das falas e 

escritos dos participantes, buscando estabelecer como se deu o processo de 

reflexão e possível (re)construção dos participantes sobre o conceito de função. 

Por fim, são feitos apontamentos, observações e possíveis desdobramentos 

serão os pontos abordados nas considerações finais deste trabalho. 

Por fim, nas Considerações finais deste trabalho serão feitos apontamentos 

e observações, além de serem trazidos possíveis desdobramentos sobre os 

pontos abordados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O presente capítulo tem como objetivo observar e discutir o conceito de 

função a partir de três visões distintas, mas que consideramos complementares, e 

de grande ajuda para a sua compreensão. Categorizamo-las como: revisão 

histórica, revisão epistemológica e revisão didática.  

Na revisão histórica, construiremos uma narrativa temporal que indique 

toda a construção do conceito de função como conhecemos hoje, evidenciando o 

caráter não linear desse processo, bem como as discussões pertinentes a cada 

período. Na revisão epistemológica, objetiva-se discutir algumas diferentes visões 

relevantes sobre o conceito de função, seja do ponto de vista puramente 

matemático, seja da perspectiva do ensino da disciplina. Na revisão didática, será 

feita uma análise da produção de diversas pesquisas no Brasil sobre a temática 

entre 1970 e 2011, destacando as contribuições dos trabalhos com visão 

semelhante à nossa.  

 

2.1. Revisão Histórica do Conceito de Função 

 

Nesta seção analisaremos todo o processo que desencadeou a construção 

do conceito que hoje chamamos de função. Nosso objetivo aqui não é apenas 

fazer uma coleção de relatos históricos, mas articulá-los, a fim de dar maior 

compreensão sobre os pontos centrais que deram a forma que conhecemos do 

conceito.  

Mais do que isso, busca-se problematizar a forma como a história costuma 

ser usada no ensino de Matemática em geral, apenas de maneira alegórica e 

superficial (ROQUE, 2012). Dentro dessa ideia, é importante ressaltar que não 

acreditamos em uma linearidade nesse processo - como poderemos ver a seguir. 

Também não cremos que a visão atual é necessariamente superior àquelas 

estabelecidas em outro momento. Tampouco, buscamos avaliar os fatos históricos 

de forma anacrônica. Mas sim evidenciar o desenvolvimento e a validade de uma 

ideia dentro do contexto em que a mesma foi estabelecida, atendendo às 

exigências que lhe foram impostas. 
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Compreender o mundo ao redor é uma atividade humana reconhecida do 

ponto de vista histórico. Caraça (1989) relata que o conceito de função está 

intimamente ligado à noção de variável e que essa ideia sempre foi difícil de 

caracterizar por ser ―a síntese do ser e não ser‖, o que se deu a partir da 

simbolização da Álgebra. 

Kleiner (1993) diz que o início do uso de alguma notação simbólica, ainda 

que distante da hoje estabelecida, se deu por Diofanto, na resolução de equações 

indeterminadas e por algebristas Hindus, por volta de 2 d.C., sendo os Hindus 

mais eficientes e mostrando maior utilização da simbologia. Contudo, ressalta-se 

que somente a partir do século XVI que houve um maior desenvolvimento desta 

simbologia com François Viète, na obra In Artem Analyticam Isagoge, em que 

chamou sua álgebra simbólica de logistica speciosa, o que foi para muitos a linha 

divisória entre a álgebra e a aritmética.  

Após isso, outros matemáticos no século XVI foram determinantes para o 

desenvolvimento do conceito de função, principalmente por meio da álgebra. 

Dentre os principais, pode ser citado Renè Descartes, com a resolução de 

problemas geométricos a partir da álgebra, o uso de equações para representar 

curvas e a criação do sistema cartesiano, bem como a explicitação da diferença 

entre ―equações determinadas‖, as quais possuíam uma única incógnita, e as 

―indeterminadas‖, que possuíam duas ou mais incógnitas e uma ―variava‖ de 

acordo com o valor de outra. São citados também Blaise Pascal e Pierre de 

Fermat, com o desenvolvimento da teoria dos números, da teoria das equações, 

da geometria analítica e do cálculo. 

É notável perceber, portanto, que houve todo um movimento em direção à 

criação de um argumento matemático que colaborasse com o estudo de questões 

geométricas, como curvas. Roque (2012) indica por vezes que a Matemática 

produzida até então centrada na manipulação geométrica para estabelecer a 

validade de uma ideia foi dando lugar a uma interpretação analítica dos objetos 

matemáticos, à medida que a Álgebra foi sendo desenvolvida e estabelecida ao 

longo dos anos. Em adição a este fato, ainda segundo Roque (2012), é a partir do 

estabelecimento explícito dessa nova forma de pensar e conceber Matemática 

que se pode visualizar o desenvolvimento do conceito de função. Tal 

argumentação se baseia no fato de que mesmo tabelas e ações feitas por antigos 
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povos não seriam versões primitivas do conceito, mas sim estratégias para 

resolução de problemáticas específicas ao contexto destes povos. 

A influência desse movimento pode ser vista na definição dada por James 

Gregory durante o século XVII. Segundo Kline (1990), James evocava relações 

onde “uma quantidade era obtida de outras quantidades pela sucessão de 

operações algébricas ou por qualquer outra operação imaginável”. Essa noção foi 

importante para que matemáticos da mesma época notassem relações 

pertinentes a curvas, como, por exemplo, perceber que o problema da 

determinação da tangente era inverso ao do cálculo da área sob a curva, sem 

generalizar tal problema. 

Já Kleiner (1993) apontou a importância de Isaac Newton e Wilhelm Leibniz 

para a Álgebra, com o desenvolvimento do cálculo infinitesimal e de métodos 

analíticos para solucionar problemas geométricos e físicos, dando a este 

processo as a generalidade necessária. Dentre as contribuições de Newton, as 

séries infinitas de potências viriam a se tornar não só uma aproximação, mas uma 

forma de definir por muito tempo certas funções. Por outro lado, Leibniz introduziu 

expressões como: variável, constante, parâmetro, Calculus Integralis e o Calculus 

Differentiallis, além da notação por nós conhecida para integral. Com o passar do 

tempo, a importância dada às curvas foi sendo passada para as expressões que 

as descreviam. Isto fez com que a noção de função fosse mais associada a sua 

representação algébrica – notabilizada por fórmulas e expressões – do que outros 

tipos de representação que também auxiliaram no desenvolvimento do seu 

conceito, como a representação geométrica, por exemplo. 

Neste ponto, é possível perceber que o cálculo - ou as análises e 

aplicações realizadas que são atreladas a este conceito - se estabelece de 

maneira anterior à concepção de função - que hoje é peça central no ensino de 

limites, derivadas e integrais. Este fato sugere que esta apresentação mais 

comum é uma escolha pedagógica/epistemológica que passa pela valorização 

desse conceito pelos mais diversos motivos. Por outro lado, com este fato nota-se 

a não linearidade do desenvolvimento do conceito, pois o não estabelecimento da 

formalização do conceito de função antes da execução de atividade ligadas ao 

que hoje conhecemos como cálculo infinitesimal, diferencial e integral denota que 

o desenvolvimento da ideia de função tenha sido estimulado a partir de 
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necessidades múltiplas, como, por exemplo, estabelecer ferramentas que 

auxiliassem a compreensão e realização dessas atividades. 

Dando prosseguimento à discussão, segundo Rüthing (1984), as primeiras 

tentativas expressivas de formalização do conceito de função vieram com Johann 

Bernoulli no século XVIII, que, utilizando muitos algebrismos, buscou uma 

definição que contemplava funções dadas por uma única expressão analítica. Tal 

definição foi escrita da seguinte maneira: ―chamamos aqui função de uma 

grandeza variável, uma quantidade composta de qualquer maneira desta 

grandeza variável e de constantes‖ (p. 72). 

Para Kline (1990), a definição apontada por Bernoulli tornava possível 

pensar em funções sem ter que retornar a outros conceitos como Geometria ou 

Cinemática. Além disso, fica clara como tal definição identifica o conceito de 

função à combinação de símbolos algébricos. Roque (2012) aponta que dentre as 

notações dadas por Bernoulli, à época, para funções, a que mais se aproximou da 

notação moderna foi φx. 

A notação hoje consagrada para funções, segundo Kline (1990), foi 

estabelecida por Leonhard Euler, aluno de Bernoulli, que depois de trabalhos de 

seu mestre, concebeu em seu trabalho Introductio in Analysin Infinitorum, de 

1748, não só o uso do  ( ) como também uma nova definição para funções, 

baseada na definição dada por seu professor. A definição foi: ―Uma Função de 

uma quantidade variável é uma expressão analítica composta de um modo 

qualquer a partir da quantidade variável e de números ou de quantidades 

constantes‖ (p. 73). 

Euler considerava todo valor que desse significado a expressão, não 

havendo, à época, necessidade de definir ideias como domínio e contradomínio. 

Um grande mérito seu foi classificar de forma explicita como operações algébricas 

as adições, as subtrações, os produtos, as razões, as potências e as raízes, 

chamando de funções algébricas aquelas que fossem desenvolvidas apenas por 

estas operações. Por outro lado, são funções transcendentes aquelas que 

envolvem, além das outras operações, os exponenciais e os logaritmos. 

Kline (1990) indica que um debate entre Euler, D’Alembert, Daniel Bernoulli 

e Lagrange acerca do ―problema das cordas vibrantes‖ – que estuda determinar a 

função que a forma da corda descreve em um instante t ao ser presa por suas 
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extremidades e sofrer vibrações infinitamente pequenas – provocou um novo 

entendimento sobre o conceito de função. Este, os permitiu notar a existência de 

funções expressas por mais de uma expressão analítica em diferentes intervalos, 

além da existência de funções que não seriam possíveis de expressar por 

simbologia algébrica. 

Segundo Kline (1990) e Malik (1980), no Século XIX, Augustin-Louis 

Cauchy, em sua obra Cours D‟Analyse (1822), foi importante por definir os 

conceitos de função contínua, diferençável e integrável a partir da noção de limite. 

Sua importância para o conceito de função e para o cálculo se deve pela 

transformação do cálculo de variáveis para o cálculo de funções.  

Van Vleck (1914) aponta que, no mesmo ano, Joseph Fourier, a partir de 

estudos sobre a propagação de calor, foi capaz de influenciar mudanças no 

trabalho sobre o conceito de função, escrevendo-as a partir de séries 

trigonométricas. As Séries de Fourier foram importantes para mostrar que uma 

grande quantidade de funções  ( ) (não necessariamente periódicas) poderiam 

ser representadas por outra expressão analítica num dado intervalo. Este fato 

ajudou em duas situações: conceber a ideia de domínio, que até então sequer era 

pensada; encerrar a mentalidade que havia sobre o conceito de função, 

reduzindo-o a sua representação analítica. 

É possível observar que a busca por padrões era a força norteadora 

daquele conceito ainda em formação, que se refinava a cada reflexão que surgida 

sobre os múltiplos comportamentos encontrados, em especial, nos fenômenos de 

natureza física. Dessa forma, pode-se dizer que o conceito ainda gozava de 

pouca estabilidade, pois cada tentativa de defini-lo não se mostrava genérico o 

suficiente diante de um exame mais aprofundado de exemplos.  

Diante disto, inclusive a restrição do conceito ao tratamento algébrico foi 

questionada. Van Vleck (1914) aponta que a influência do trabalho de Fourier 

levou Gustav Lejeune Dirichlet e George Stokes, ainda na primeira metade do 

século XIX, a desprender o conceito de função do tratamento algébrico de 

expressões. Rüthing (1984) aponta que Dirichlet, em 1828, estabeleceu o 

conceito de função como uma relação arbitrária entre variáveis, não dependendo 

de uma fórmula algébrica que a denote. Acompanhando o pensamento de 
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Dirichlet, Stokes em 1847 afirmou ―ser importante pensar em funções 

independentes de todas as ideias de expressão algébrica‖ (p. 75). 

Segundo Rüthing (1984), já na segunda metade do Século XIX, George 

Boole em 1854 interpretou o conceito de Função como uma transformação em 

que cada valor que a variável x pudesse assumir se tornaria um elemento 

transformado  ( )
. A partir desta ideia, outros matemáticos passaram a definir o 

conceito de Função, levando-a em consideração, como Richard Dedekind. 

Já no início do século XX, Rüthing (1984) afirma também que o conceito de 

função finalmente atingiu seu caráter mais geral e formal, primeiro com as 

definições de Godfrey Harold Hardy e, a partir destas, com o formalismo de 

Nicolas Bourbaki – pseudônimo usado por matemáticos franceses que visavam 

trazer bases mais rigorosas para os conceitos matemáticos. Em 1908, Hardy 

explicitou propriedades do conceito de função, e enumerou três características 

básicas da seguinte maneira, segundo Silva e Rezende (1999), para as 

quantidades variáveis x e y:  

(1) y é sempre determinado por um valor de x; (2) para cada valor de x 
para o qual y é dado, corresponde um e somente um valor de y; (3) a 
relação entre x e y expressa através de uma fórmula analítica, na qual o 
valor de y que corresponde a um dado valor de x pode ser calculado por 
substituição direta de x. (SILVA e REZENDE, 1999, p. 31) 

 

Foi então que, finalmente, em 1939, Bourbaki fez uma tradução da 

definição de Hardy para o contexto da teoria dos conjuntos, como apontaremos a 

seguir. 

Sejam E e F dois conjuntos distintos ou não. Uma relação entre uma 
variável x de E e uma variável y de F é dita uma relação funcional em y, 
ou relação funcional de E em F, se, para qualquer x pertencente E existe 
um único y pertencente a F e apenas um, que está na relação dada com 
x. Damos o nome de função à operação que associa a todo elemento x 
pertencente a E o elemento y pertencente a F que se encontra na 
relação dada com x; dizemos que y é o valor da Função para o elemento 
x, e que a função é determinada pela relação funcional considerada. 
Duas relações funcionais equivalentes determinam a mesma Função. 
(BOURBAKI, 1990, p. 6) 

 

Observa-se aqui a distinção feita entre relação e relação funcional, bem 

como o destaque tanto para a unicidade de y quanto para a relação de variação 

que há entre elementos de dois conjuntos, dando ao conceito de função uma 

faceta mais próxima daquela que costuma ser apresentada na Educação Básica.  
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Diante do exposto, são perceptíveis as múltiplas visões construídas ao 

redor deste conceito ao longo do tempo, sem existência de linearidade no seu 

desenvolvimento. Desta forma, entendemos que a História da Matemática deve 

ter papel esclarecedor na construção do conceito de função, problematizando 

escolhas tomadas no processo ensino-aprendizagem. Desta forma, estamos de 

acordo com Roque (2012) quando a mesma diz que não se deve promover gênios 

ou heróis isolados como se a Matemática – e especificamente o conceito de 

função – fosse um conhecimento superior exclusivo a seres superiores. 

 Ademais, entendemos que a última visão aqui apresentada não é superior 

às anteriores, mas é aquela que atende a um conjunto de demandas, em especial 

no meio acadêmico do Ensino Superior. Dessa forma, vale refletir sobre quais e 

como as múltiplas visões podem ser utilizadas para atender às demandas 

pedagógicas do conceito de função na Educação Básica. Para melhor 

compreender estas diferentes concepções, faremos na próxima seção uma 

revisão epistemológica do conceito de função, levando em consideração os 

principais obstáculos advindos dessa natureza apresentados por Sierpinska 

(1992). 

 

2.2. Revisão Epistemológica do Conceito de Função 

 

Nesta seção apresentamos a revisão epistemológica do conceito de 

função. Por revisão epistemológica entendemos toda a discussão acerca do 

conhecimento - neste caso, de função - construído e acumulado ao longo do 

tempo, valorizando aspectos como demarcação da área, compreensão do 

método, entre outros (WILLIAMS, 2001). Não nos ateremos às minucias das 

questões filosóficas que permeiam a discussão epistemológica sobre a 

Matemática. É, entretanto, importante frisar que há três concepções que se 

destacam no que tange a forma como é pensado e estruturado o conhecimento 

matemático: o Platonismo, o Formalismo e o Construtivismo. 

Na primeira corrente, de acordo com Davis e Hersh (1985), Platão5 pensa 

que a Matemática existe a despeito da humanidade e que os objetos matemáticos 

                                                             
5 Foi um filósodo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Era um racionalista, realista, 
idealista e dualista, e a ele tem sido associadas muitas das ideias que inspiraram essas filosofias 



26 
 

existem, mesmo que não se tenha conhecimento sobre eles, tornando-os entes 

ideais, cabendo ao matemático apenas descobri-lo - o que acaba por valorizar o 

trabalho intelectual do matemático. Na corrente formalista, segundo Machado 

(1994), o grande matemático Hilbert6 (1861-1943) adota ideias kantianas e 

considera que toda o conhecimento matemático é construído a partir da 

organização e descrição do conhecimento, não existindo objetos matemáticos, 

mas sim uma estrutura lógica composta por axiomas, definições e teoremas. 

Neste ponto, segundo Davis e Hersh (1985), há uma predileção pela linguagem 

formal - estruturada em uma cadeia de símbolos - em detrimento da cotidiana. Na 

última corrente, chamada de construtivista, as entidades abstratas existem 

somente na medida que são construídas pela mente do sujeito. Segundo Davis e 

Hersh (1985), Brouwer7, que foi idealizador dessa escola, entende a Matemática 

como construção mental, onde construções mentais partem de uma percepção 

imediata e não como um conjunto de teoremas. 

Do ponto de vista do conhecimento construído em torno do conceito de 

função, Silva e Rezende (1999) apontam que houve três interpretações 

dominantes: a de relação entre quantidades variáveis - Euler e Lagrange, por 

exemplo -, a de transformação - Boole - e a de relação entre conjuntos - Bourbaki. 

Ainda segundo Silva e Rezende (1999), o primeiro modelo – de relação 

entre quantidades variáveis – foi muito considerado por causa do surgimento da 

Física quantitativa, além de seu caráter dinâmico e intuitivo, capaz de mostrar a 

utilidade do conceito. Este caráter será, mais a frente, melhor definido. 

O segundo modelo trata de transformação, e é muito explorado em 

transformações lineares de espaços vetoriais, por exemplo. Silva e Rezende 

(1999) ressaltam que já há registros desta interpretação com adequação para o 

Ensino Médio. 

O terceiro modelo, de relação entre conjuntos ou correspondência entre 

elementos é, segundo Silva e Rezende (1999), o mais utilizado para definir função 

nos meios acadêmicos. É a ideia de que a cada elemento x de um conjunto A se 

associa um único elemento  ( ) de outro conjunto B, segundo uma relação 
                                                                                                                                                                                         
mais tarde. 
6 Foi um matemático alemão frequentemente considerado como um dos maiores matemáticos 
do século XX. 
7 Foi um matemático holandês fundador do intuicionismo matemático, como corrente oposta à 
linha dominante do formalismo 
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definida de A em B. Esse modelo possui um grande formalismo e, ainda assim, 

pode ser representado por diagramas, além da relação entre conjuntos. 

Sobre o ensino do conceito de função, Tinoco e col. (2002) afirmam que 

esse estudo só começou a ser tratado na educação básica a partir do meio do 

século XX, sendo até então, exclusivo ao ensino superior. Contudo, segundo a 

própria autora, esse estudo veio impregnado do formalismo Bourbakista, tornando 

seu ensino extremamente denso para aluno da Educação Básica. 

Tinoco e col. (2002) argumentam que este formalismo fez com que as 

principais razões para o estudo de função – como analisar fenômenos, descrever 

regularidades, interpretar interdependências e generalizar – fossem deixadas de 

lado. Silva e Rezende (1999) vão mais além e apontam que a ideia central do 

conceito de função está em sua variabilidade, pois é esta a característica que nos 

tange no cotidiano, e que o formalismo do conceito não deve ser sobreposto a 

esta característica. 

Duas características são ressaltadas por Tinoco e col. (2002) sobre o 

ensino atual de função e dos livros didáticos que tratam deste ensino: a 

concepção de função como expressão analítica e a introdução do conceito como 

um caso particular de relações, além de um conjunto de pares ordenados. Este 

fato encontra suporte nas orientações para o ensino de Matemática, fornecidas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2002). 

Olhando para os fatos supracitados, nas seções a seguir buscaremos 

expor tanto a lente teórica pela qual enxergamos os problemas relacionados ao 

processo de ensino-aprendizagem do conceito de função, bem como o modelo de 

abordagem que adotamos na nossa investigação. 

 

Dentre as dificuldades que surgem na compreensão do conceito de 

Função, muitas podem ser apontadas sem dúvidas, pois aparecem de forma 

recorrente na literatura de pesquisa da área. Carlson e Oehrtman (2005) relatam 

uma grande variedade de dificuldades encontradas pelos alunos sobre o conceito 

de função. Os autores buscaram descrever o que gera algumas destas 

dificuldades e como elas se tornam um obstáculo para o processo de ensino-

aprendizagem desse conceito.  
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Sobre a natureza destes obstáculos supracitados, Sierpinska (1992) afirma 

que ―se o obstáculo não for apenas nosso ou de algumas outras pessoas, mas for 

mais generalizado, ou foi generalizado em alguma época ou em alguma cultura, 

então ele é conhecido como um obstáculo epistemológico‖ (p. 28). Dito isso, 

Sierpinska (1992) lista em sua pesquisa 16 obstáculos epistemológicos que 

devem ser superados para uma melhor construção – e compreensão – do 

conceito de função. Abaixo listaremos todos eles utilizando a notação OEn, com n 

variando de 1 a 16, para indicar cada um dos obstáculos epistemológicos. A 

ordem dos obstáculos segue a ordem de apresentação do texto de Sierpinska. 

Vejamos: 

• OE1: a Matemática não se relaciona com problemas práticos; 

• OE2: técnicas computacionais utilizadas para construir tabelas de  

relações numéricas não são dignas de serem objetos de estudo em Matemática; 

• OE3: foco em como as coisas mudam ignorando sua natureza, ou seja, o 

que está mudando; 

• OE4: funções são associadas a equações e calculadas a partir de suas 

incógnitas; 

• OE5: a ordem relativa das variáveis é vista como irrelevante; 

• OE6: o conceito de número não está bem definido ou é heterogêneo; 

• OE7: tudo é número; 

• OE8: leis em Física e funções em Matemática não têm nada em comum e 

pertencem a domínios diferentes do pensamento; 

• OE9: proporção é um tipo privilegiado de relação; 

• OE10: forte crença no poder de operações formais em expressões  

algébricas; 

• OE11: somente relações descritas como fórmulas analíticas merecem ser 

denominadas de funções; 

• OE12: uma definição é uma descrição de um objeto a partir de sentidos e 

intuições. A descrição não tem abrangência lógica, nem determina o objeto, pelo 

contrário; 

• OE13: funções são sequências; 

• OE14: o sistema de eixos coordenados é preexistente às curvas  

geométricas; 
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• OE15: o gráfico de uma função é um modelo geométrico da relação 

funcional. Não precisa ser fiel, pode conter pontos (x, y) tal que esta função não 

esteja  

• OE16: (Concepção de Variável) as mudanças de uma variável ocorrem a 

seu tempo.  

 

Notemos que os obstáculos dão conta de múltiplos aspectos ligados ao 

conceito de função, sejam aspectos técnicos ou conceituais, sejam sobre as 

noções de função e variável, sejam sobre casos particulares ou maneiras 

específicas de representar o conceito. Com respeito a representação do conceito, 

tratado diretamente em alguns dos obstáculos apresentados, Tinoco e col. (2002) 

ressaltam a necessidade de articular diferente tipos de representação para melhor 

compreensão dos objetos matemáticos, bem como suas propriedades.   

Tal importância, segundo Duval (2003) é destacada, pois, graças à 

inacessibilidade do objeto matemático, são as múltiplas representações que 

oportunizam a melhor compreensão de um conceito por parte dos alunos, caso 

contrário, a visão afunilada fará com que o conceito seja associado 

exclusivamente a uma representação, o que recai justamente em um dos 

obstáculos epistemológicos. 

Isso fica evidente quando Carlson e Oehrtman (2005) verificaram que 

muitos não conseguem conceber a ideia de funções definidas por mais de uma 

sentença ou funções que não possuam um ―bom comportamento‖. As dificuldades 

encontradas pelos alunos se devem ao fato de que o conceito de função muitas 

vezes está associado a um conjunto de manipulações algébricas as quais os 

alunos tentam memorizar para resolver cada uma das problemáticas que o 

conceito de função está envolvido.  

Tal dificuldade é apontada também por Sierpinska (1992), em especial, 

quando cita a necessidade de estar em contato com diferentes formas de 

representação, a fim de ter uma compreensão menos mecânica e mais ampla do 

conceito. Carlson e Oehrtman (2005) entendem que estes alunos são incapazes 

de compreender o conceito de função como um mapeamento mais geral de um 

conjunto de valores de entrada para um conjunto de valores de saída, e que a 
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alteração contínua dos valores de entrada pode alterar continuamente os valores 

de saída. 

Esses autores ainda citam outros equívocos como crer que funções 

constantes não são funções, porque não variam. Ou ainda a dificuldade em 

admitir que duas representações distintas de uma mesma função sejam válidas, 

ou seja, que possam existir duas expressões analíticas, ou até mesmo de outra 

ordem, que possuam o mesmo significado. Ainda há, para Carlson e Oehrtman 

(2005), um déficit em compreender o que cada símbolo envolvido na estrutura 

analítica de uma função realmente significa, como ― ( )”, “(  )”, “ ”,  ( )”, entre 

outros, demonstrando a inabilidade de grande parte dos aprendizes em se mover 

de modo fluido de uma representação para outra. 

Tratando especialmente das representações gráficas, Carlson e Oehrtman 

(2005) atentam ao fato de que os Gráficos Cartesianos muitas vezes são 

confundidos com características físicas do problema, em geral com a descrição 

de trajetória de certos elementos do problema. Para Duval (2003), compreender 

matemática depende da capacidade de mudar de registro. Isso porque não se 

deve jamais confundir um objeto e sua representação. 

Carlson e Oehrtman (2005) apontam como possível caminho, a fim de 

superar estas dificuldades, a observação das funções a partir de seus processos, 

como a lógica das transformações de Boole, ou ainda da variabilidade, a fim de 

que o aluno consiga ter a compreensão da função como um todo, independente 

dos cálculos posteriores a serem realizados. Essa visão vai de encontro com a 

lógica de manipulação algébrica, em que as propriedades são definidas apenas 

após processos de cálculos, muitas vezes longos e de difícil memorização. 

Diante do exposto a respeito dos obstáculos epistemológicos e da 

inacessibilidade direta ao objeto matemático, torna-se necessário pensar sobre o 

critério usado para considerar que um aluno compreendeu um dado conceito. 

Segundo Sierpinska (1992), para tal compreensão, é necessário ver seus 

exemplos e contraexemplos, saber exatamente o que este objeto representa ou 

não representa, relacionando-o com outros conceitos e o enquadrando dentro de 

uma determinada teoria conhecida, além de pensar na aplicabilidade. Visão essa 

que é reforçada por Duval (2003). 
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Para Sierpinska (1992), as condições básicas de compreensão de um 

objeto matemático são chamadas de atos de compreensão. A autora, ao longo de 

seu trabalho, vai apontando os atos que ajudam a superar determinados 

obstáculos epistemológicos, promovendo o diálogo entre ambos as ideias. Aqui os 

listaremos na ordem que foram apresentadas no texto original. Não temos a 

intenção de discutir cada um deles separadamente aqui, mas entender o 

movimento feito pela autora para determinar que atos são relevantes para superar 

os obstáculos epistemológicos por ela encontrados. Identificaremos cada ato de 

compreensão do conceito de função por ACn, com n variando de 1 a 19. Seguem 

abaixo cada um dos atos: 

• AC1: observar mudanças nos fenômenos que nos cercam;  

• AC2: perceber as relações e regularidades nestas mudanças; 

• AC3: identificação dos objetos variáveis envolvidos nos fenômenos  

estudados; 

• AC4: discriminação entre dois modelos de pensamento matemático: um 

em termos de quantidades conhecidas e desconhecidas e, o outro, em termos de 

variável e quantidades constantes; 

• AC5: discriminação entre as variáveis dependentes e independentes; 

• AC6: generalização e síntese da noção de número; 

• AC7: descriminação entre número e quantidade; 

• AC8: síntese dos conceitos de lei e função, destacando a percepção de  

funções como uma ferramenta apropriada para modelar fenômenos envolvendo 

grandezas da Física, ou de outra natureza; 

• AC9: discriminação entre uma função e as ferramentas analíticas  

utilizadas para descrever suas leis; 

• AC10: discriminação entre definições matemáticas e descrições de  

objetos matemáticos; 

• AC11: síntese da concepção geral de função como um objeto; 

• AC12: discriminação entre o conceito de função e relação; 

• AC13: discriminação entre as noções de funções e sucessão; 

• AC14: discriminação entre curvas geométricas e gráficos de funções; 

• AC15: discriminação entre as diferentes maneiras de representar funções  

e as próprias funções; 
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• AC16: síntese dos diferentes modos de expressar funções, representar 

funções e falar sobre funções; 

• AC17: generalização da noção de variável; 

• AC18: síntese dos papeis de noções de função e causalidade na história  

de ciência. Ter consciência do fato de que a procura para relações funcionais e 

relações de causalidade são expressões humanas para entender e explicar 

mudanças no mundo; 

• AC19: discriminação entre a noção de função e as relações de  

causalidade. 

 

É perceptível que Sierpinska (1992), ao definir atos de compreensão que 

falem diretamente com os obstáculos epistemológicos por ela propostos, 

apresenta bases teóricas para a proposição de um movimento didático-

pedagógico que supere estas questões. Para a autora, os obstáculos permeiam a 

sociedade e são apresentados pelos alunos de forma similar ao que ocorreu 

durante a construção histórica do conceito (SIERPINSKA, 1992). Desta maneira, 

a proposição de atos de compreensão durante a aprendizagem do conceito 

reduziria as dificuldades que costumam surgir no processo. 

A fim de buscar alternativas que auxiliem na superação dos obstáculos 

aqui citados, tomamos os obstáculos epistemológicos de Sierpinska como nosso 

principal referencial teórico. Contudo, é preciso deixar claro que isto não exaure 

todo o arcabouço teórico existente e que muitas ideias, consonantes ou não, 

podem ser aproveitadas ao longo desta dissertação. Entretanto, as ideias trazidas 

por Sierpinska norteiam a forma como entendemos o conceito de função, sendo 

como fundamentais para que a superação dos obstáculos seja a mais abrangente 

e eficiente possível. 

Na seção a seguir, será feito um panorama das pesquisas sobre função, 

em especial sobre o processo de ensino-aprendizagem do tema, pondo em voga 

também o uso de Tecnologias Digitais no ensino de Matemática, a fim de 

posicionar a presente pesquisa no meio acadêmico. 
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2.3. Revisão Didática 

 

Nesta dimensão, será apresentado o levantamento bibliográfico realizado, 

a fim de situar o leitor a respeito do andamento de pesquisas sobre ensino de 

função, destacando os textos que dialogam com a nossa proposta, assim como 

as estratégias utilizadas para logística de seleção. Nas seções subsequentes, 

destacaremos os dois eixos principais nos quais nossa pesquisa se encaixa. Tais 

eixos são A introdução do conceito de função e O uso de Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação para o ensino de função, a partir dos quais 

marcaremos posição dentro da área e começaremos a consolidar o rumo da 

pesquisa.  

 Buscamos realizar uma revisão de literatura capaz de abarcar diferentes 

pontos de vistas sobre o processo de ensino e aprendizagem do conceito de 

Função, bem como compreender sua evolução - não só do ponto de vista 

metodológico, como também da demanda de pesquisas. Para tal, lançamos mão 

de duas ferramentas importantes. A primeira delas é a dissertação de Mestrado 

de Ardenghi8 (2008) que, ao se preocupar com as dificuldades dos alunos em 

aprender o conceito de função, fez um extenso levantamento de pesquisas sobre 

o tema publicadas entre 1970 e 2005. Tais pesquisas deveriam ter sido 

publicadas como dissertações de Mestrado ou teses de Doutorado nacionais, 

tornando o trabalho de Ardenghi (2008) um trabalho tipo Estado da Arte, sendo 

um dos poucos - e possivelmente o primeiro - sobre a temática. Tal pesquisa foi 

capaz de delimitar 43 dissertações de Mestrado e 3 teses de Doutorado no 

período. 

A segunda ferramenta utilizada é a relação de dissertações e teses de 

Mestrado e Doutorado em Educação Matemática produzidas no Brasil entre os 

anos de 2006 e 2011, publicada na revista Zetetiké9. Elaboradas por Melo (2007, 

2008, 2009, 2010, 2011a, 2011b, 2011c, 2012a, 2012b, 2012c), essas relações 

possuíam caráter apenas informativo, sem qualquer dado ou análise sobre o 

conteúdo das pesquisas, possibilitando uma busca pelos trabalhos na área de 

                                                             
8
 ARDENGHI, M.J. Ensino aprendizagem do conceito de função: pesquisas realizadas de 

1970 a 2005 no Brasil. 2008. 182f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática). Pontíficia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 
9
 https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/index 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/index
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Educação Matemática que, segundo Fiorentini e Lorenzato (2009), desde o fim 

dos anos 1970 e o início dos anos 1980 -, quando surgiram os primeiros 

programas de Pós Graduação na área e a Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática (SBEM) - vem crescendo muito. Neste contexto, selecionamos 

trabalhos que continham a palavra função - ou funções - em seu título. Tal busca 

nos possibilitou encontrar 90 dissertações de mestrado e cinco teses de 

doutorado no período. 

Objetivando compreender o progresso das pesquisas sobre ensino de 

função, selecionamos mais dois textos de revisão de literatura que nos ajudassem 

a conversar com as diversas possibilidades a serem trazidas, além de Ardenghi 

(2008): Pinto – dissertação que aponta sequências didáticas produzidas entre 

2009 e 2012 para o ensino de funções afins; e Amaral e Frango– artigo que faz 

um levantamento sobre pesquisas que usam o software GeoGebra para o ensino 

de função de 2008 a 2012. Apesar de o recorte de suas pesquisas serem distintos 

do nosso, suas análises versam sobre assuntos correlatos em um período similar. 

Para além disto, Pinto (2014) conversa diretamente com Ardenghi (2008), 

buscando nele bases para desenvolver seu trabalho. O Quadro 1 a seguir mostra 

a organização das publicações aqui citadas. 

Quadro 1: Distribuição das Dissertações e Teses por região, IES e Programas de 
Pós-Graduação entre 1970 e 2011. 

Região Instituição 
Programa de Pós 

Graduação 

Mestrado Doutorado 
Total 

1970/2005 2006/2011 1970/2005 2006/2011 

SUDESTE 

PUC/SP 

Educação 
Matemática 

12 27 - 2 
42 

Educação -  1 - 

UNESP/ 
Bauru 

Educação para a 
Ciência 

2 1 - - 

8 

UNESP/           
Rio Claro 

Educação 
Matemática 

3 2 - - 

UFRJ 

Informática 1 - - - 
5 Ensino de 

Matemática 
- 4 - - 
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UNICSUL 
Ensino de Ciências 

e Matemática 
- 5 - - 5 

UNICAMP 

Matemática 
Aplicada 

1 - - - 
4 

Educação  1 - - 1 

PUC/RJ Matemática 3 - - - 3 

USU/RJ 
Educação 

Matemática 
3 - - - 3 

USP Educação  1 1 1 - 3 

UNIBAN 
Educação em 

Ciências e 
Matemática 

- 3 - - 3 

PUC/MG 
Ensino de Ciências 

e Matemática 
- 3 - - 3 

UFES Educação  2 - - - 2 

CEFET/RJ 
 Ensino de Ciências 

e Matemática 
- 2 - - 2 

UFSCAR 
Ensino de Ciências 

Exatas 
- 2 - - 2 

USS 
Educação 

Matemática 
- 2 - - 2 

CEFET-MG Tecnologia 1 - - - 1 

UFMG Educação  1 - - - 1 

UFU Educação  1 - - - 1 

UFJF 
Educação 

Matemática 
- 1 - - 1 

UNIGRANRIO 
Ensino de Ciências 

na Educação 
Básica 

- 1 - - 1 

UFOP 
Educação 

Matemática 
- 1 - - 1 

SUL 

UNIFRA 
Ensino de Física e 

de Matemática 
- 5 - - 5 

UFSC 

Engenharia de 
Produção 

2 - - - 

5 
Educação Científica 

e Tecnológica 
1 2 - - 

UFRGS 
Ensino de 

Matemática 
- 3 - 1 4 

PUC/RS 
Educação em 

Ciências e 
Matemática 

2 1 - - 3 

UEL 
Ensino de Ciências 

e Educação 
Matemática 

1 1 - - 2 

UPF Educação - 2 - - 2 

UEM 
Educação para a 

Ciência e o Ensino 
de Matemática 

- 2 - - 2 

UNIVATES Ensino de Ciências - 2 - - 2 
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Exatas 

UNIVALI/SC Educação 1 - - - 1 

UNESC Educação - 2 - - 2 

FURB 
Ensino de Ciências 

Naturais e 
Matemática 

- 1 - - 1 

UNIJUÍ 
Educação nas 

Ciências 
- 1 - - 1 

UTFPR 
Ensino de Ciências 

e Tecnologias 
- 1 - - 1 

ULBRA 
Ensino de Ciências 

e Matemática 
- 1 - - 1 

NORDESTE 

UFRN Educação - 2 1 - 3 

UFRPE 
Ensino de Ciências 

e Matemática 
- 3 - - 3 

UFC 
Ensino de Ciências 

e Matemática 
- 2 - - 2 

UEPB 
Ensino de Ciências 

e Matemática 
- 1 - - 1 

UFPE Educação -  - 1 1 

UECE Educação - 1 - - 1 

UFS 
Ensino de Ciências 

e Matemática 
- 1 - - 1 

UEPB 
Ensino de Ciências 

e Matemática 
- 1 - - 1 

CENTRO 
OESTE 

UFMS Educação 1 1 - - 2 

UFMT Educação 1 - - - 1 

UCG Educação 1 - -  1 

NORTE 
UFPA 

Educação em 
Ciências e 

Matemáticas 
1 - - - 1 

UEA 
Ensino de Ciências 

na Amazônia 
- 1 - - 1 

TOTAL 43 90 3 5 143 

Fonte: elaboração própria.   

 

Diante da riqueza de informações apresentadas, a fim de garantir 

profundidade na análise dos dados contidos no Quadro 1, refinamos a busca, 

tendo como perspectiva compreender as bases em que o conceito de Função tem 

sido - ou pretende ser- firmado pelos pesquisadores ao ser apresentado para os 

alunos. Desta maneira, tornamos essa ideia um norteador da nossa revisão de 

literatura, configurando Introdução ao conceito de função como um eixo 

fundamental para a pesquisa.   
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Primeiramente, foram analisados os títulos das pesquisas e foram 

descartadas todas aquelas que focavam em tipo(s) específicos de função(ões), 

dando exposição às publicações que trazem explicitamente as palavras construir, 

introduzir, aprender, ensinar - além de similares - e suas variações. Além disto, 

Ardenghi (2008), Pinto (2014) e Amaral e Frango (2014) apontam para a mesma 

direção quando afirmam que a maior parte das publicações envolvendo a 

temática se concentra nas produções dos cursos de mestrado - em geral 

mestrado profissional, especialmente quando se trata do uso de tecnologias para 

o ensino de Matemática. É interessante ressaltar o quão conectados parecem 

estar para os pesquisadores o ensino de funções e o uso de tecnologias. Sejam 

nas publicações trazidas por Ardenghi (2008), sejam nas publicações entre 2006 

e 2011, há número significativo delas que reservam um papel destacado para as 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). 

Levando isso em consideração, definimos como segundo eixo o uso de 

TDIC para o ensino de função. Para tal, selecionamos aqueles que citavam 

qualquer ferramenta ou ambiente computadorizado - sendo o segundo podendo 

ser considerado verdadeiro laboratório virtual (ARCAVI E HADAS, 2000) -, ou 

interatividade para a nossa busca. Dessa forma, palavras como software - ou 

algum software específico -, interatividade, computadores - além de similares - e 

suas variações. Nesse contexto, o uso da palavra tecnologia costuma também 

fazer referência às TDIC - ou TIC. O Quadro 2 a seguir destaca o número de 

trabalhos para cada viés e o período a que pertencem. 

Quadro 2: Refinando o levantamento bibliográfico a partir de eixos. 

Período 
1970 a 
2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Introdução ao conceito de 
Função 

12 3 1 9 - 12 10 47 

Tecnologias digitais para o 
ensino de Função 

13 2 8 6 3 10 12 54 

Fonte: elaboração própria.  
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Esse primeiro refinamento serviu para dividir a temática Função em dois 

grandes eixos de revisão, reduzindo o quantitativo para 47 publicações no 

primeiro eixo e 54 no segundo - com algumas pesquisas figurando em ambos. O 

próximo passo consiste na leitura dos resumos e na identificação dos objetivos, 

com auxílios das palavras-chaves, estabelecendo categorias para cada um dos 

eixos. A seguir, dedicaremos duas seções - uma para cada eixo revisional - ao 

detalhamento das publicações, apontando as categorias e trazendo as escolhas 

realizadas para o diálogo com a presente pesquisa.  

 

2.3.1 Sobre a Introdução ao Conceito de Função 

 

Ao falar sobre o Ensino e a Aprendizagem do conceito de Função, é 

notável a associação do assunto ao uso de tecnologias, como vimos no Quadro 2, 

que indica enorme predominância da temática. As principais temáticas presentes 

dentro do universo das 47 pesquisas incluídas no Eixo Revisional 1 estão 

elencadas a seguir, da mesma forma que em Ardenghi (2008):   

 Uso de Tecnologias - sendo considerados aqui os trabalhos que 

analisam a utilização de softwares, calculadoras gráficas, ambientes virtuais e 

similares; 

 Didática - pesquisas que propõem sequências didáticas, buscando 

fatores que contribuem para aprendizagem, avaliam desempenho e observam 

as dificuldades surgidas; 

 História - nesta categoria se enquadram aqueles que buscam a 

evolução do conceito ou de sua apresentação nos livros didático, para sua 

utilização no ensino; 

 Concepção de Função - são consideradas nesta categoria as 

publicações que analisam as concepções de alunos e professores sobre o 

tema; 

 Contextualização/Interdisciplinaridade - estão inseridas aqui as 

pesquisas que buscam vincular diversas disciplinas ou trazer questões 

político-sociais para tratar do uso das questões no cotidiano; 

 Modelagem - categoria que investe na simulação de fenômenos e 

situações reais, partindo ou não do aluno, a fim de atingir a assimilação do 
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conceito. 

 Outros - trabalhos pontuais que não se enquadram em nenhuma das 

categorias anteriores, como saberes docentes, por exemplo. 

No quadro abaixo estão distribuídas as publicações do Eixo Revisional 1, 

com destaque para a sua temática predominante. 

Quadro 3: Distribuição das publicações do Eixo 1 por temática. 
Temática Quantidade 

Didática 21 

Uso de tecnologias 6 

Concepção de função 6 

Modelagem 4 

Contextualização/ interdisciplinaridade 4 

História 3 

Outros 3 

TOTAL 47 

Fonte: elaboração própria. 

 

Assim como em Ardenghi (2008), é importante registrar que boa parte das 

47 publicações podem ser enquadradas em mais de uma categoria - incluindo 

categorias que não foram consideradas aqui. Outro registro importante a se fazer 

é sobre os procedimentos metodológicos predominantemente dispensados nas 

publicações. O fato de metade das pesquisas terem como foco principal o tema 

―didática‖ indica enfoque de pesquisa na sala de aula, especialmente na forma 

como introduzir o conceito. Contudo, estamos considerando avaliar não apenas 

os recursos empregados no ensino ou a forma como esse conceito é 

apresentado, mas principalmente as ideias básicas presentes na sua construção 

e que deem suporte para ambos. Em outras palavras, há aqui uma atenção 

especial às concepções trazidas pelos alunos que sejam anteriores ao processo 

de aprendizagem do conceito de função, a fim de que com sua utilização haja 

subsídios suficientes para (re)construção do conceito de função - especialmente 

quando há o primeiro contato.  

Desta forma, a categoria concepção se mostrou mais relevante dentro do 

direcionamento dado a esta pesquisa. Com objetivo de buscar as principais 

contribuições que cada trabalho poderia oferecer, será apresentado a seguir, no 

Quadro 4, uma síntese da análise realizada sobre as pesquisas dessa categoria. 

Neste quadro destacamos os seguintes elementos: o ano de publicação, 

instituição e programa pertencente, o autor, o título do trabalho e a(s) palavra(s)-
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chave que convergem com a presente pesquisa, além de algumas observações 

que indiquem a motivação da escolha dos textos para esta categoria. 

Quadro 4: Descrição das publicações inclusas na temática concepção. 

Ano/ 
Instituição 

Programa de 
Pós 

Graduação 
Título Autor(a) 

Palavra(s)-
chave 

Observações 

1997/ PUC-
SP 

Educação 
Matemática 

Conceito de função: 
Uma abordagem do 
processo de ensino-

aprendizagem 

Nanci de 
Oliveira 

Não 
apresenta 
palavra-
chave. 

O trabalho objetivou 
construir situações-
problema para fazer 

avançar as 
concepções dos 
alunos sobre o 

conceito de função 

2003/ PUC-
SP 

Educação 
Matemática 

Introdução ao conceito 
de função: a 

importância da 
compreensão das 

variáveis 

Edelweiss 
Benes 

Brandão 
Pelho 

função, 
variáveis, 

dependência 
entre 

variáveis. 

A pesquisa buscou 
introduzir o conceito de 

função por meio da 
compreensão das 

variáveis dependentes 
e independentes, e a 
relação entre elas. 

 
 

2008/ 
UECE 

 
 

  

Educação 

A aprendizagem 
significativa do conceito 
de função na formação 
inicial do professor de 

Matemática 
 

Luciana 
de Lima 

educação 
matemática, 
conceito de 

função, 
aprendizagem 
significativa. 

A publicação intentou 
descrever como os 

alunos do primeiro ano 
da Licenciatura em 

Matemática da UECE 
ressignificam o 

conceito de função. 

2010/   
UEM 

Educação para 
a Ciência e o 

Ensino de 
Matemática 

A mobilização das 
ideias básicas do 

conceito de função por 
crianças da 4ª série do 
ensino fundamental em 
situações-problema de 
estruturas aditivas e/ou 

multiplicativas 

Luciane 
Regina 
Pavan 

Teoria dos 
Campos 

Conceituais. 

O trabalho investigou 
se crianças da 4ª série 

do Ensino 
Fundamental 
reconhecem e 

mobilizam elementos 
do Campo Conceitual 

de Função na 
resolução de 

situações-problema de 
estruturas aditiva e/ou 

multiplicativa 

2010/   
UEM 

Ensino de 
Matemática 

A abordagem de noção 
de função nos livros 

didáticos: 
possibilidades de 

investigação, 
exploração, problema e 

exercícios 

Alan 
Florêncio 
de Atayde 

Livros 
didáticos de 
Matemática, 

Função. 

O autor objetivou 
verificar se a 

abordagem da noção 
de função nos livros 

didáticos aprovados no 
PNLEM 2009 converge 

com as 
recomendações do 

PCN+2002. 

2010/  
PUC-SP 

Ensino de 
Matemática 

 Noções introdutórias a 
ideia de função: uma 
trajetória hipotética de 

aprendizagem 

José 
Manoel 
Vitolo 

Noção de 
Função 

Há aqui ênfase na 
investigação sobre a 

construção e 
discussão de um 
planejamento de 

ensino das noções 
introdutórias à ideia de 

Função 
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Fonte: elaboração própria. 

 

Diante da seleção de publicações apresentadas, recorremos, sempre que 

necessário, a textos complementares que terão aqui um papel explicativo para 

situações pontuais que surgem dos textos principais selecionados. O uso deste 

artifício vem para preencher possíveis lacunas teóricas existentes, além de 

ampliar a compreensão geral do que está sendo proposto. 

Sobre os textos escolhidos para o primeiro eixo revisional, é unânime entre 

os autores o fato de que existem ideias básicas da Matemática que não podem 

estar alheias ao processo de ensino-aprendizagem do conceito de função. Tal 

visão é central na Teoria dos Campos Conceituais, de Gérard Vergnaud, que, 

segundo Lehman e Silva (2012), pode ser entendida como 

[...] um conjunto de conceitos. Para que os conceitos sejam construídos 
por parte dos sujeitos, diferentes situações devem ser apresentadas, e 
para Vergnaud, o conceito de situação está relacionado à tarefa, sendo 
que toda situação deve ser analisada como um conjunto de tarefas. 
Quando uma situação é apresentada ao aluno, observamos que cada 
um age e responde de acordo com suas próprias representações, 
criando esquemas de pensamento diferenciados (LEHMANN & SILVA, 
2012, p. 69). 

 

Em outras palavras, a Teoria dos Campos Conceituais foi desenvolvida 

para estudar as condições de compreensão do significado do saber escolar pelo 

aluno. Dito isso, ainda que não a tomemos como pedra angular para esta 

pesquisa, nos saltam aos olhos duas ideias tidas como fundamentais dentro deste 

corpo de conhecimento: Conceito-em-ação e Teorema-em-ação. 

Segundo Carvalho Jr e Aguiar Jr (2008), Conceito-em-ação é o conceito 

que, ao estar disponível no repertório do sujeito, é escolhido para alguma ação 

específica. Em geral, seu uso costuma estar implícito durante a ação, sendo 

necessário se atentar não só às respostas dos alunos, mas também ao seu 

comportamento. Por outro lado, Teorema-em-ação é a articulação dos Conceitos-

em-ação frente a uma situação-problema, seja a resolução de exercícios, seja a 

aplicação destes conceitos em áreas práticas como o desenvolvimento de 

algoritmos e outros. Dito isto, a (re)construção do conceito de função passa pela 

articulação de ideias basilares que muitas vezes são encaradas como simplórias, 

porém, os alunos podem não ser capazes de associá-las - ideias básicas à 

formação do conceito -, passando despercebida. 
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Dentro desta perspectiva, Pavan (2010) defende que o conceito de função 

surge da necessidade de analisar fenômenos, descrever regularidades, interpretar 

interdependências de variáveis e generalizá-las em leis quantitativas que se 

expressam analiticamente. Concordamos quando ela ressalta que, ao estudar o 

processo de elaboração de um conceito, a primeira coisa a ser feita é determinar 

quais são as ideias básicas envolvidas. Lima (2008) reforça isso ao explicitar sua 

preocupação em apresentar o conceito em bases menos formais para os alunos 

da Educação Básica, mas sendo de grande interesse para licenciandos, assim 

como faz Sierpinska (1992). 

Em consonância a isso, Pelho (2003) indica que os principais livros 

didáticos da sua época eliminaram quase que totalmente a noção de dependência 

funcional da definição de função, voltando-se principalmente para a relação entre 

conjuntos e, em seguida, abandonando-a para relacioná-la com as ideias de 

equação, quase que reduzindo o conceito a sua representação analítica. Tal fato 

também é observado pelos Documentos Oficiais ao apontarem que: 

Tradicionalmente o ensino de funções estabelece como pré-requisito o 
estudo dos números reais e de conjuntos e suas operações, para depois 
definir relações e a partir daí identificar as funções como particulares 
relações. Todo esse percurso é, então, abandonado assim que a 
definição de função é estabelecida, pois para a análise dos diferentes 
tipos de funções todo o estudo relativo a conjuntos e relações é 
desnecessário. (BRASIL, 2002, p. 121) 

 

Cotret (1988) aborda um meio de os estudantes atingirem a compreensão 

do conceito de função, relacionando a importância da relação entre variáveis para 

a compreensão deste conceito. Para tal, é afirmado que 

as definições modernas de função excluem a variação e dependência, 
são inacessíveis aos alunos do curso secundário porque elas dificilmente 
permitem chegar a uma compreensão intuitiva de função. É preciso 
voltar a dar à função seus componentes de variação, dependência e 
correspondência (COTRET, 1988, p. 7) 

 

Um problema evidente da falta de preocupação com a ideia de variável e 

com a dependência são trocas conceituais entre função e equação, além de 

domínio, contradomínio e imagem que, segundo Lima (2008), são frequentes e de 

extrema relevância quando se aborda a temática das dificuldades encontradas 

pelos alunos na aprendizagem de função. É importante pontuar que tais 

dificuldades são levadas pelos alunos para o Ensino Superior, incluindo os 
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licenciandos em Matemática e, como apontam Carneiro, Fantinel e Silva (2003) e 

Rossini (2006), eles apresentam problemas semelhantes aos alunos da Educação 

básica no que tange a concepção do conceito, bem como dificuldades de 

compreensão. Diante disso, concordamos com Lima (2008) quando aponta a 

necessidade de ressignificação - pra nós, (re)construção - do conceito de função 

por parte deste público. 

Lima (2008) e Vitolo (2010) somam aos fatos expostos à busca pelo 

reconhecimento de padrões como um fator de grande importância para o ensino 

de função. Isso encontra respaldo suficiente em documentos oficiais como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática (BRASIL, 1998), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ensino Médio (BRASIL, 1999) e a Base Nacional Comum 

Curricular, tanto da Educação Infantil e Ensino Fundamental (BRASIL, 2017) e do 

Ensino Médio (BRASIL, 2018). Todos os documentos ressaltam a influência do 

reconhecimento de regularidades e da generalização para o desenvolvimento de 

habilidades essenciais à leitura e interpretação da realidade. Quanto a isso, Lima 

afirma que 

O estudo dos gráficos, das tabelas, das expressões algébricas e das 
interrelações, de padrões geométricos e numéricos, de acordo com 
modelos de situações reais e científicas, de suas regularidades e 
transformações, são aspectos teórico-matemáticos considerados no 
desenvolvimento da sequência didática que procura proporcionar uma 
aprendizagem com significado. (LIMA, 2008, p. 72) 

 

Essa ideia é reforçada quando refletimos sobre a necessidade de 

―expressar algebricamente a relação entre duas grandezas e a dependência de 

uma variável em relação a outra, através da discussão das regularidades 

presentes em diferentes situações‖ (VITOLO, 2010, p. 18). Compreender a ideia 

de regularidade é um dos objetivos de Vitolo (2010). Ele demonstra esta 

preocupação com este aspecto ao ressaltar que, para um aluno que está 

construindo o conceito de função, é de extrema importante compreender que 

[...] alguns fatores se modificam regularmente, quando existe a variação 
em outros fatores, para que construam generalizações; reconheçam e 
saibam fazer uso da representação de número generalizado ou de 
incógnitas e variáveis, pode facilitar o desenvolvimento do pensamento 
algébrico. (VITOLO, 2010, p. 18) 
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Contudo, é preciso deixar explícita a necessidade de uso de outras formas 

de representação que não apenas a algébrica. Segundo Atayde (2011), a 

construção dos gráficos não é satisfatoriamente abordada nos principais livros 

didáticos da época. 

Sobre a dissertação de Lima (2008) - destacada aqui por seus 

pressupostos, metodologias e contribuições -, a autora traz em sua pesquisa, 

desenvolvida com alunos da licenciatura em Matemática da Universidade 

Estadual do Ceará, um trabalho que visava a ressignificação do conceito de 

função por parte dos licenciandos ingressantes a partir de um processo 

interventivo baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. 

Segundo a autora, David Ausubel, psicólogo americano, desenvolveu seus 

trabalhos na década de 1960 com o objetivo de estudar a aquisição da 

organização do conhecimento no ensino formal. Na Aprendizagem Significativa 

preconizada por Ausubel, o objetivo é fazer com que o aluno aprenda utilizando 

os conhecimentos existentes em sua estrutura cognitiva. 

Na primeira etapa da pesquisa, foram investigados os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre o conceito de função.  Foi aplicado um questionário com 

perguntas sobre o conceito de função e conceitos diretamente relacionados como 

domínio, contradomínio e imagem, além de perguntas sobre o conceito de 

equação, expressão algébrica, variável, incógnita, variável dependente e variável 

independente. Na segunda, foram exploradas diferentes maneiras de 

transformação do conceito de função para os alunos da formação inicial em 

Matemática, fazendo com que o caráter da pesquisa fosse descritivo. A 

intervenção foi subdividida em três fases, conforme pressupostos de Ausubel em 

―Princípios Programáticos da Aprendizagem Significativa‖.  

Na fase 1, os alunos foram estimulados à discussão sobre o conceito de 

função e os conceitos subjacentes e a organizá-los, de forma hierárquica 

descendente, do conceito abrangente para o específico; e ascendente, do 

conceito específico para o abrangente. Na fase 2, foi pedido que os alunos 

construíssem mapas conceituais dos conceitos discutidos e organizados na fase 

anterior, integrando-os em uma única representação com o objetivo de verificar de 

que forma os alunos modificam ou não a maneira de pensar o conceito de função 

e organizá-lo de forma esquemática. Na fase 3, os alunos aplicaram seus 
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conhecimentos na solução de problemas envolvendo função utilizando os 

conceitos apresentados e discutidos nas fases anteriores. O objetivo foi verificar 

como os alunos utilizavam esse conceito na aplicação de situações práticas e 

modelagem de problemas, destacando, sobretudo, os conceitos considerados 

mais relevantes. 

No último encontro, os alunos foram submetidos a uma autoavaliação, 

objetivando verificar se o aluno percebeu seu desenvolvimento durante o 

processo proposto e de que forma essa percepção contribuiu para alterar a 

compreensão do conceito de função. Neste momento, os questionários foram 

devolvidos aos alunos para que as modificações conceituais relevantes sejam 

executadas. Houve também uma avaliação de todo o processo vivenciado na 

intervenção. 

Sobre as conclusões encontradas, no que tange as concepções dos 

alunos,  estes ressignificam o conceito de função ao perceberem que, apesar de 

uma equação ser composta por variáveis que se relacionam entre si, ela não se 

caracteriza como função porque essa relação não se submete às condições de 

existência e unicidade, necessárias para ser função. Perceberam ainda que, 

apesar de existirem variáveis numa expressão algébrica, elas não se relacionam 

entre si (LIMA, 2008). 

 

2.3.2. Sobre o Uso de Recursos/Tecnologias Digitais no Ensino de 

Matemática 

 

O uso das TDIC, no âmbito escolar, vem transformando o conceito de 

aprendizagem e conhecimento. Além disto, vem tirando professores da sua zona 

de conforto, que tende a permear o ensino com abordagens exclusivamente 

tradicionais. Desta forma, é preciso reconhecer suas potencialidades e identificar 

os desafios associados para que a haja um uso pedagógico relevante do recurso. 

Assim, nesta seção, analisaremos as dissertações e teses que seguem esta 

tendência. 

O crescimento de pesquisas sobre o ensino de função é notório quando 

observamos o Quadro 1. O aumento no número de pesquisas que utilizam 

tecnologias digitais para este fim é ainda mais evidente, uma vez que até 2005 
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havia 15 trabalhos sobre esta temática (ARDENGHI, 2008) e em 2011 esse 

número subiu para 54, segundo nossas buscas. Acreditamos que, além do 

potencial naturalmente visto pelos pesquisadores e professores, uma série de 

projetos foram lançados pelo governo, tais como Educom (EDUcação com 

COMputadores - lançado em 1983 com objetivo de criar centros pilotos em 

universidades brasileiras, a fim de desenvolver diversas pesquisas sobre a 

apliação dos computadores na educação. Outros projetos seguiram com a mesma 

intenção como o Formar10 e Proninfo11 (BORBA E PENTEADO, 2001). 

Contudo, a forma como as TDIC foram utilizadas nas décadas de oitenta e 

noventa, segundo Borba e Penteado (2001), dá indícios de que apenas 

disponibilizar o recurso, sem que o professor reflita sobre a metodologia 

dispensada, torna os alunos meros repetidores de tarefas, não agregando nada 

ao processo de ensino e aprendizagem.  

Dessa forma, acreditamos que o aumento no número de pesquisas tenha 

relação com a busca por compreender melhor os recursos e a melhor forma de 

promover sua interação com os educandos. Nossa crença é reforçada pela 

criação do PROINFO (Programa Nacional de Informática na Educação) em 1997, 

pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação, cujo objetivo, 

segundo Borba e Penteado (2001), era estimular e dar suporte à introdução de 

tecnologia informática nas escolas da Educação Básica em todo o país. 

Com esta premissa, destacaremos entre os 54 trabalhos que abordam o 

uso de TDIC no ensino de função - tanto aqueles entre 1970 e 2005 encontrados 

no em Ardenghi (2008), quanto aqueles entre 2006 e 2011, determinados nas 

relações elaboradas por Melo12 -, aqueles produzidos no Século XXI. A 

organização desses tópicos se dá, aqui, pelo principal recurso tecnológico 

utilizado, com destaque para o GeoGebra, por nós também utilizado neste 

trabalho. Logo abaixo, apresentaremos as categorias do Eixo Revisional 2 em que 

                                                             
10

 O projeto Formar foi uma iniciativa dentro do Educom (Formar I - 1987, Formar II - 1989) para 
formar recursos humanos para o trabalho na área de informática educativa. Assim, foram 
oferecidos cursos de especialização para pessoas oriundas de diferentes estados. (BORBA e 
PENTEADO, 2001, p. 19-20) 
11

 O Proninfo - Programa Nacional de Informática na Educação - foi lançado em 1989 pelo MEC e 
deu continuidade às iniciativas anteriores, contribuindo especialmente para a criação de 
laboratórios e centros para capacitação de professores (BORBA e PENTEADO, 2001, p. 19-20) 
12 2007, 2008, 2009, 2010, 2011a, 2011b, 2011c, 2012a, 2012b, 2012c 
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os trabalhos foram enquadrados com uma brevíssima descrição dos recursos 

tecnológicos neles encontrados. 

 Winplot - é um programa que gera gráficos em 2D e 3D a partir de 

funções ou equações matemáticas13; 

 Graphmática - é uma plotadora de equações poderosa e fácil de 

usar com recursos numéricos e de cálculo14; 

 GeoGebra - é um software de matemática dinâmica para todos os 

níveis de ensino que reúne Geometria, Álgebra, Planilha de Cálculo, Gráficos, 

Probabilidade, Estatística e Cálculos Simbólicos em um único pacote fácil de 

se usar15; 

 Recursos autorais - são consideradas nesta categoria as 

publicações cujos recursos tecnológicos ou softwares foram desenvolvidos 

pelo autor da pesquisa; 

 Courseware/hiperdocumentos - livro eletrônico, que possui uma 

estrutura formada por blocos que se unem com dada organicidade temática e 

está no âmbito de um só documento16; 

 Planilha eletrônica - software que utiliza tabelas para realização de 

cálculos e inserção de dados17; 

 Calculadora gráfica - pequeno computador portátil, cuja principal 

característica diferencial é a capacidade de traçar gráficos18; 

 Outros - trabalhos pontuais que não se enquadram em nenhuma das 

categorias anteriores. 

 

No Quadro 5 abaixo estão distribuídas as publicações do eixo revisional 2. 

Quadro 5: Distribuição das publicações do Eixo 2 por recursos utilizados. 
Principal recurso Quantidade 

Winplot 11 

Graphmatica 8 

                                                             
13 Descrição disponível em 
<http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=exe&cod=_winplot> 
14 Conforme a descrição no site oficial <http://www.graphmatica.com/> 
15 Conforme a descrição no site oficial <https://www.GeoGebra.org/about>. 
16 CAMPOS, M. L. de A.; DE SOUZA, R. F.; CAMPOS, M. L. M., 2003, p. 1 
17 DIAS, 2013, p. 6. 
18 CALCULADORA gráfica. Infopédia. Porto: Porto Editora, 2003-2019. Disponível 
em: <https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$calculadora-grafica>. 
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GeoGebra 4 

Recursos autorais 4 

Courseware/hiperdocumento 4 

Planilha eletrônica 2 

Calculadora gráfica 2 

Outros 5 

Total 38 

Fonte: elaboração própria. 

 

Nota-se que os três recursos com maior frequência nas pesquisas são 

softwares - similares em algum nível - que, empregados ao ensino de função, são 

voltados para sua representação gráfica. O mais recente deles, e atualmente mais 

utilizado, é o GeoGebra - software livre, criado por Markus Hohenwarter19. Escrito 

em linguagem Java e disponível em múltiplas plataformas, é capaz de reunir 

recursos que permitem explorar diversas áreas da Matemática, como Geometria, 

Álgebra, Cálculo, Estatística e Probabilidade, permitindo que os alunos construam 

facilmente certos objetos e visualizem suas propriedades ―que dificilmente seriam 

observadas utilizando somente o quadro de giz em sala de aula‖ (ALVES, 2017, p. 

27), tornando-o nossa principal escolha dentre as opções.  

Um registro importante a ser feito é que o GeoGebra foi criado em 2001 e 

possui institutos de pesquisa pelo mundo chamados Instituto GeoGebra 

Internacional. Um de seus institutos está localizado na PUC-SP - mais 

especificamente na Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias - com uma 

revista eletrônica semestral que objetiva oferecer um espaço para divulgação e 

circulação de pesquisas e trabalhos desenvolvidos com o uso do GeoGebra 

principalmente na América Latina20. Como o GeoGebra também é o recurso por 

nós utilizado, escolhemos focar esta parte da revisão à forma que tem sido 

utilizado nas pesquisas elencadas no Quadro 6. 

Quadro 6: Descrição das publicações inclusas na categoria GeoGebra 

Ano/ 
Instituição 

Programa de Pós 
Graduação 

Título Autor(a) Observações 

2009/  
PUC-SP 

Educação Matemática 

Função Afim: Uma 
sequência didática 

envolvendo 
atividades com o 

GeoGebra 

Fabio 
Correa 
Scano 

A pesquisa 
desenvolveu uma 

sequência de 
ensino para iniciar 

o estudo de 
Função afim com 

                                                             
19

 Docente do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Salzurgo, Austria. 
20

 https://www.pucsp.br/GeoGebrasp/pesquisa_publicacoes.html 
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alunos do 9º ano 
do Ensino 

Fundamental para 
desenvolver a 
capacidade de 

expressar a 
dependência de 

variáveis. 

 
 

2009/  
PUC-SP 

 
 
 

 
 
 

Educação 
 
 
 

Ambiente 
informatizado: para 
o aprofundamento 

da função 
quadrática por 

alunos da 2ª série 
do Ensino Médio 

 

 
 

Sergio 
Aparecido 

dos 
Santos 

 
 
 

O autor buscou 
desenvolver um 

ambiente 
computacional 

para favorecer o 
ensino de funções 

polinomiais, em 
especial em 

situações não 
presenciais 

2009/ 
Unesc 

 
Educação 

O uso do software 
matemático 

GeoGebra na 
formação inicial do 

professor: 
manifestações de 

constituição de ZDP 
na aprendizagem 

das funções 
polinomiais do 
terceiro graus 

Kristian 
Madeira 

Foi investigado o 
desevolvimento 

das significações 
dos alunos sobre 

funções 
polinomiais do 3º 

grau com a 
mediação do 
GeoGebra. 

 
 
 

2011/  
PUC-SP 

 
 
 

Educação Matemática 

O ensino da função 
logarítmica por meio 
de uma sequência 
didática ao explorar 

suas 
representações com 

o uso do software 
GeoGebra 

Adriana 
Tiago 
Castro 

dos 
Santos 

 

O texto destaca o 
uso do GeoGebra 
como estratégia 

didático-
pedagógica para a 

resolução de 
situações-
problema 

envolvendo o 
conceito de 

Função. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Assim como na seção anterior, o texto em destaque no Quadro 6 será 

analisado separadamente, para melhor entendimento de suas bases teórico-

metodológicas, descrição da motivação da autora pela escolha dos recursos 

utilizados e das conclusões obtidas, bem como os alinhamentos com a presente 

pesquisa. Também utilizaremos de textos complementares sempre que julgarmos 

necessário preencher lacunas teóricas. 

Os textos do eixo revisional 2 são categóricos ao afirmarem que um dos 

principais motivos para a escolha do GeoGebra está relacionado com a chance 

de trabalhar dois tipos de representação - a algébrica e a gráfica - de maneira 
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quase simultânea, possibilitando ao aluno a integração dos significados presentes 

em ambas. Scano (2009), Santos (2009) e Santos (2011) explicitamente abordam 

o uso da Teoria dos Registros de Representações Semióticas, de Raymond Duval 

para tratar deste assunto. Almouloud (2007), ao discorrer sobre a temática, traz a 

própria visão de Duval, destacando que um registro de representação 

[...] é um sistema semiótico que tem funções cognitivas fundamentais no 
funcionamento cognitivo consciente, é uma maneira típica de representar 
um objeto matemático, um problema ou uma técnica e, diferencia-se dos 
códigos que têm a característica de não permitir determinar ou 
representar diretamente um conteúdo do conhecimento e, portanto, 
funcionalmente são mais limitados (DUVAL, 1999 apud ALMOULOUD, 
2007, p. 71) 

 

Dessa forma, Almouloud (2007) explicita a distinção que Duval faz sobre o 

registro de representações semióticas e o uso de códigos. Apesar de ambos 

intentarem (de)codificar algum conhecimento, dificultando - ou até mesmo 

impedindo - o seu acesso direto, o primeiro é usado de maneira consciente pelo 

indivíduo, diferente do segundo.  

É importante ressaltar a diferença entre o conteúdo da representação e o 

objeto matemático representado, pois a representação permite compreender 

propriedades do objeto, mas não acessá-lo totalmente em sua complexidade. 

Almouloud ainda explica que há duas formas de transitar entre diferentes tipos de 

representações semiótica, sendo possível transformá-las, a fim de facilitar a 

compreensão - ou descoberta - do aluno. Essas transformações são chamadas 

de tratamento e conversão. Duval (1999) citado por Almouloud (2007) distingue as 

transformações dizendo que 

um tratamento é a transformação de uma representação em outra do 
mesmo registro, isto é, uma transformação estritamente interna a um 
registro. Existem tratamentos que são específicos para cada registro e 
que não precisam de nenhuma contribuição externa para serem feitos ou 
justificados. Uma conversão é a transformação é a transformação de 
uma representação de um registro D em uma outra de um registro A, 
conservando pelo menos a referência ao mesmo objeto ou à mesma 
situação representada, mas mudando, de fato, o conteúdo da 
representação. (DUVAL, 1999 apud ALMOULOUD, 2007, p. 72) 

 

Em outras palavras, os tratamentos são a modificação de um objeto dentro 

de uma mesma representação, possibilitando a visualização de uma propriedade 

ou explicitação outra. Desta maneira, o uso de softwares e ambientes dinâmicos 

se torna extremamente apropriado, pois permite o tratamento de registros 
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geométricos e gráficos - e até mesmo algébricos em alguns casos de maneira 

muito natural e imediata.  

As conversões, por outro lado, permitem que haja uma mudança no tipo de 

representação do objeto que está sendo estudado. Grosso modo, é como a 

realização de uma tradução e, assim como tal, além de não ser literal - por não se 

tratar do mesmo tipo de representação -, depende do sentido que ocorre - pois, 

dependendo do sentido, pode não haver uma forma de realizar a conversão -, 

sendo necessário indicar o sentido de partida e o de chegada, para não haver 

abuso da linguagem ou desvio conceitual. Neste ponto, o software GeoGebra se 

se destaca por saber reunir, ao menos, dois tipos de representação - gráfica e 

algébrica - para o ensino de função. 

A partir disso, Scano (2009) aponta que o uso da língua natural é 

considerado um registro de representação semiótica válido. Isso se confirma 

quando refletimos a respeito dos enunciados que compõe exercícios ou 

situações-problemas, trazendo informações que exprimem, em certa ótica, 

propriedades relativas a objetos matemáticos. Tais propriedades são convertidas 

para representações algébricas, gráficas ou outra que seja julgada útil.  

Santos (2009), apesar de destacar o uso da língua natural em seu trabalho, 

especialmente em situações em que os participantes tiveram que descrever as 

alterações ocorridas entre as representações gráficas e algébricas, concluiu que 

muitos dos relatos dos sujeitos da pesquisa se revelaram confusos necessitando 

de um certo auxílio para que as ideias expostas fossem mais compreensíveis. O 

mesmo ocorre com os sujeitos da pesquisa de Santos (2011) que, inclusive, 

sugere maior aprofundamento nessa questão. 

Por outro lado, Madeira (2009) se utiliza da Teoria Histórico-Cultural, de 

Lev Semenovich Vygotsky21. Tal teoria entende que, apesar de as funções 

psicológicas se darem a partir das atividades cerebrais, são as relações sociais 

entre os indivíduos e o mundo exterior –  onde podemos incluir o uso de TDIC – 

que, ao se desenvolverem em um processo histórico, fundamentam o 

funcionamento psicológico do ser - em que o processo de ensino-aprendizagem 

está incluso -, sendo essa relação mediada por sistemas simbólicos.  

                                                             
21

 Psicólogo soviético, nascido em 17 de novembro de 1896 e falecido em 11 de junho de 1934, 
conhecido pela sua principal obra foi Pensamento e Linguagem. 
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Diante do posicionamento adotado pelos outros pesquisadores já 

abordados neste eixo, incluindo a postura teórica adotada por Madeira (2009), fica 

claro que o uso do GeoGebra aparenta ter um caráter mediador ou, ao menos, é 

o que parecem desejar os pesquisadores. Seja para estabelecer a conversão 

entre as diferentes representações, seja para que essa mediação ocorra entre o 

sujeito da pesquisa e o conteúdo matemático a ser explorado. Madeira (2009) 

corrobora esta visão ao afirmar que 

[...] elementos didáticos (cartazes, materiais instrucionais, livros, 
cadernos, lápis, computador) são elementos de mediação, pois com eles 
o professor, via linguagem, promove o diálogo que propicia aos alunos à 
análise e a síntese referentes ao conceito em aprendizagem. Nesse 
caso, o papel exercido pelo professor caracteriza a mediação social.  
(MADEIRA, 2009, p. 46) 

 

Outra questão de destaque nas pesquisas selecionadas é papel das TDIC 

no ensino e a possibilidade de retirarem - ainda que gradualmente - os 

professores do processo de ensino e aprendizagem. Quanto a isso, entendemos 

que não deve haver a exclusão do docente no processo de ensino, mas um 

ressignificar de seu papel. Santos (2009) se posiciona de forma semelhante ao 

esclarecer que 

[...] as tecnologias devem proporcionar uma transformação no ambiente 
escolar, favorecendo a aprendizagem do aluno, uma vez que ele terá 
possibilidade de ser o construtor do seu próprio conhecimento, tornando-
se o centro do processo educacional. Assim, o professor desempenhará 
o papel de mediador dessa aprendizagem, possibilitando aos alunos 
essa construção do conhecimento (SANTOS, 2009, p. 45) 

 

Dessa forma, em uma pesquisa como a de Madeira (2009), que procurou 

avaliar a aprendizagem com o uso de TDIC sem a participação de um professor, 

suas conclusões apontam que, apesar de haver situações em que o GeoGebra foi 

capaz de mediar a construção do conhecimento em algum nível, essa mediação 

foi insuficiente se comparada às possibilidades existentes com um profissional 

qualificado. 

Santos (2011) se atenta às questões relacionadas à concepção dos alunos 

do 3º ano do Ensino Médio de uma escola da Rede Estadual de São Paulo sobre 

o conceito de função. A pesquisa buscava elaborar uma sequência didática para o 

ensino de funções logarítmicas. Tal sequência propunha situações-problemas que 

explorassem a coordenação entre os diversos registros de representações 
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semióticas, teorizados por Raymond Duval. Também foram considerados na 

pesquisa os processos do Pensamento Matemático Avançado, tendo como 

principal referencial Tommy Dreyfus22. Tal teoria preconiza o processo de 

aprendizagem a partir de aspectos psicológicos, fazendo uma representação 

mental das ações executadas na construção de um conhecimento. 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa se apoia na Engenharia 

Didática, que teve como uma de suas percussoras Michèle Artigue23, um dos 

expoentes da Didática Francesa da Matemática, desde os anos 1980. Essa 

metodologia se caracteriza como um experimento empírico fundamentado nas 

realizações didáticas em sala de aula e envolve o processo de decidir sobre os 

resultados por meio das observações e análises das sequências de ensino. A 

metodologia completa é composta de quatro fases: análise preliminar, análise a 

priori, experimentação e análise a posteriori. 

Na análise preliminar da pesquisa de Santos (2011), em que são 

observadas concepções didáticas já existentes sobre o assunto, foram buscados 

documentos oficiais, estudos histórico-epistemológicos dos logaritmos e das 

funções logarítmicas e o levantamento das pesquisas anteriores sobre o tema. A 

análise a priori é o momento em que são definidas as variáveis que estabelecem 

as restrições pertinentes ao problema estudado. Neste ponto, foram feitas 

entrevistas com o antigo professor da turma em que se encontravam os sujeitos 

da pesquisa, além de haver o levantamento das hipóteses sobre possíveis 

estratégias e dificuldades dos alunos, bem como elaboração das atividades e a 

preconização do número de encontros. 

Na experimentação, são estabelecidos os objetivos da pesquisa aos 

sujeitos, assim como o funcionamento, a aplicação e o registro das observações. 

Os alunos, que se organizaram em duplas, tiveram o primeiro contato com o 

software GeoGebra e participaram ativamente das atividades ali propostas. 

Atividades impressas também foram disponibilizadas. Foram analisados os 

processos de resolução e não somente os resultados. A análise a posteriori 

consiste no conjunto de dados recolhidos na experimentação, junto das 

                                                             
22

 Doutor em Ciência (Física) pela Universidade de Genebra. Atualmente é Professor-Emérito da 
Universidade de Tel Aviv. 
23

 Doutora em Lógicas Matemáticas pela Universidade Paris VII - atual Universidade Paris Diderot. 
Atualmente é Professor-Emérito da Universidade Paris Diderot. 
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observações realizadas durante a aplicação, bem como as produções dos alunos. 

Sobre as conclusões obtidas, identificou-se que o GeoGebra foi usado 

como um instrumento pedagógico para resolução e confirmação dos resultados 

obtidos pelos alunos. Além disso, Santos (2011) concluiu que o ambiente 

informatizado, em conjunção com as atividades selecionadas, ajuda na 

―compreensão e articulação dos registros de representação algébricos e gráficos‖ 

(p. 7). Tal conclusão se baseou na necessidade de utilizar a língua natural como 

registro, a fim de justificar e validar os resultados encontrados nas representações 

algébrica e gráfica, diante das dificuldades apresentadas pelos sujeitos da 

pesquisa (SANTOS, 2011). 

Na leitura dos textos elencados para revisão de literatura, foi visível a 

preocupação dos autores em reafirmar a necessidade de romper com os 

paradigmas então adotados na educação no que tange o ensino de função, a fim 

de estabelecer uma compreensão mais fluida e rica que não se baseie em uma 

definição vazia de significados para os educandos e focada em uma única forma 

de representação - a algébrica -, em que eles costumam ter menor afinidade, 

segundo as pesquisas.   

Concordamos com os trabalhos apresentados, os quais buscam formas 

propositivas de mudança no processo de ensino e aprendizagem do conceito de 

função, seja por sequências didáticas ou uso de recursos variados. A estima é 

ainda maior quando se observa a necessidade de estabelecer conexão com as 

concepções trazidas pelos alunos e trazer outras que, de forma explícita, possam 

ser utilizadas para (re)construir o conceito de função 

Desta maneira, fica evidente a necessidade de recorrer a ideias que 

possam ser mais facilmente alcançadas pela compreensão intuitiva, para que 

depois ocorra um processo de formalização que, apesar de ser igualmente 

importante, deve ser inserido de maneira apropriada, sem que etapas sejam 

puladas, independente das motivações. 

Tal (res)significação - que pode ou não ser bem-sucedida - deverá ser 

analisada não só pelas concepções que serão (re)introduzidas aos sujeitos da 

pesquisa, mas também pela possibilidade de trabalhar múltiplas representações 

de maneira simultânea. Por isso, houve a necessidade de buscar no eixo 

revisional 2 pesquisas que tratassem dessa temática, para que fosse possível 
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estabelecer a conexão entre concepção e representação do conceito. Isso nos 

permite concordar com as pesquisas trazidas - em especial com Santos (2011).   

Em última instância, buscamos pesquisas que trabalham com públicos que 

se assemelham - concluintes do Ensino Médio e ingressantes à Licenciatura em 

Matemática - e que, possivelmente, têm concepções parecidas no que diz 

respeito ao conceito de função e suas possíveis representações, tornando ambas 

as pesquisas especialmente correlatas com a nossa.  

Diante disso, ao estabelecer, de formas distintas, convergências sólidas 

para a nossa pesquisa, tanto do trabalho de Lima (2008), por buscar uma 

(re)apresentação do conceito de função a licenciandos a partir de bases 

conceituais que parecem alheias às - ou alienadas das - utilizadas 

tradicionalmente nos livros didáticos e em sala de aula, quanto do trabalho de 

Santos (2011) que, ao fazer uso do GeoGebra, busca reconhecê-lo como um 

instrumento pedagógico capaz de, não apenas aliar duas formas de 

representação, mas também servir como ferramenta de conjectura e análise pelos 

alunos, estabelecemos a relevância dessa dissertação, seja pela grande 

demanda da temática na área, seja pela especificidade deste trabalho. No 

próximo capítulo apresentaremos o referencial teórico de nossa pesquisa.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Neste capítulo faremos considerações sobre os autores que serviram de 

base para a concepção deste trabalho, bem como nortearam a análise dos dados 

que foram coletados em campo. Além de Sierpinska (1992) cujos conceitos sobre 

obstáculos epistemológicos e atos de compreensão foram tratados em capítulos 

anteriores, primeiramente falaremos sobre Tinoco e col. (2002) sobre as noções 

essenciais ao conceito de função, cuja ideia é fundamental para toda construção 

deste trabalho, inclusive na escolha das atividades que foram utilizadas.  

A seguir destacaremos as contribuições de Bergeron e Herscovics (1982), 

a fim de dar enfoque ao nível compreensão do conceito. Assim, exploraremos o 

trabalho de Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008), em especial para entender 

a ideia de utilizar a Matemática dinâmica através de TDIC para garantir aos 

participantes o acesso às múltiplas representações do conceito de função. Além 

disso, como esta pesquisa foi realizada com licenciandos e professores de 

Matemática, tanto da Educação Básica, quanto do Ensino Superior, apontaremos 

algumas ideias sobre saberes docentes (DAVIS, 2010; DAVIS E RENERT, 2009, 

2012, 2014; DAVIS E SIMMT, 2006), em especial sobre o conceito de substruct. 

As últimas duas ideias nos afastam do trabalho feito por Tinoco e col. (2002), seja 

pela mídia de apresentação das atividades no primeiro caso, seja pelos sujeitos 

da pesquisa no segundo caso. 

 

3.1. Sobre Noções Essenciais ao Conceito de Função  

 

Ao lançar um olhar mais atento para as pesquisas sobre o assunto dentro 

da área de ensino de Matemática, é possível notar que a existência de certas 

ideias ou conceitos que, se bem trabalhados de forma anterior ao ensino de 

função, seriam capazes de subsidiar estratégias mais fluidas para seu ensino. 

Sierpinska (1992), ao falar sobre os atos de compreensão, deixa transparecer que 

há ideias capazes de auxiliar na superação dos obstáculos epistemológicos.  

Em concordância a essa ideia, encontramos em Tinoco e col. (2009) uma 

proposta para o uso do que seriam as noções essenciais ao conceito de função, 
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sendo elas o ponto de partida para todo o processo de ensino-aprendizagem do 

tema, por serem ideias já construídas em anos escolares anteriores. Nossa 

pesquisa se apoia completamente na visão trazida por Tinoco e col. (2009), que 

construíram sequências didáticas e as aplicaram ao longo de alguns anos. Serão, 

portanto, apresentadas as noções essenciais ao conceito de função consideradas 

em seu trabalho.  

Segundo Tinoco e col. (2002), há quatro noções essenciais que devem ser 

consideradas ao se falar do conceito de função: variável, dependência, 

regularidade e generalização. Todas as noções que serão mais bem descritas a 

seguir trazem definições dadas por Tinoco e col. (2002). Suas definições tiveram 

fortes inspirações nos trabalhos de Caraça (1951) e Sierpinska (1992). Além 

disso, traremos Carlson e Oehrtman (2005) para indicar pontos que corroboram a 

importância de algumas noções. 

Ao se falar das noções que caracterizam o conceito de função, a primeira 

que iremos apresentar será a noção de variável. Cerioli, de Freitas e Viana (2014) 

dizem que uma expressão é variável se ela denota um objeto fixo e bem 

determinado, em um dado contexto, mas poderia denotar qualquer outro objeto 

(do mesmo tipo que o objeto já denotado), naquele mesmo contexto. A noção de 

variável, tendo como ideias subjacentes a variabilidade e quantidades variáveis, 

como já apresentamos na dimensão histórica, é um pilar indiscutível do conceito 

de função. 

É importante salientar que, segundo Tinoco e col. (2002), há diferença 

entre variáveis, incógnitas e parâmetros em uma expressão que representa 

algebricamente a relação entre variáveis de uma função. Um exemplo desta 

diferenciação está em     , onde y e x são variáveis que possuem em si uma 

dependência (será logo explicada) e a é um parâmetro. 

A segunda noção considerada por Tinoco e col. (2002) foi a de 

dependência. Eles a explicam como a relação que existe entre as possíveis 

variáveis da função. No entanto, lembram que uma das grandezas - a variável 

dependente - é perfeita e univocamente determinada pela variação da(s) outra(s) 

- variável(is) independente(s). Essa característica deve surgir ao longo do 

processo de aprendizagem do conceito, para que seja mais natural do que 

determinístico. 
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A terceira noção é regularidade. Esta noção está intimamente ligada ao 

reconhecimento de padrões que surgem, dada uma determinada frequência 

como, por exemplo, fenômenos naturais. Esta noção é historicamente retratada, 

já sendo aqui citada nos estudos quando a Física passou a ter uma abordagem 

que recorria com maior frequência a ferramentas matemáticas (ROQUE, 2012). 

Tinoco e col. (2002) apontam, ainda, o reconhecimento de regularidades, 

em sequências numéricas, padrões geométricos, como uma habilidade essencial 

ao conceito de função, por permitir aos que a entendem previsões sobre etapas 

que não podem ser observadas. Por outro lado, é ressaltada a importância de 

explorar situações em que não é possível estabelecer previsões e regularidade, a 

fim de que o aluno não creia que todos os fenômenos obedecem a uma lei geral. 

A última noção a ser considerada é a generalização. Tinoco e col. (2002) 

relatam que fenômenos que possuem regularidade podem ser generalizados e 

que isto requer uma boa capacidade de abstração. Não basta ver se uma lei que 

se aplica a casos do fenômeno, como muitos alunos fazem, pois para generalizar 

é preciso que seja válido para todos os casos, o que costuma ser humanamente 

impossível de provar caso a caso, até que se lance mão de recursos matemáticos 

para demonstração, por exemplo, por indução.  

 Para o trabalho de generalização é necessário que haja o domínio e a 

capacidade de apresentar argumentos, na linguagem corrente, que justifiquem a 

verdade a ser expressa em forma de lei, além de o registro tanto dos argumentos 

quanto das leis. Este último em especial, seja uma lei algébrica ou geométrica, é 

um passo decisivo para a construção do conceito de função. 

 

3.2. Sobre Níveis de Compreensão do Conceito de Função 

 

A aquisição ou construção do conhecimento acerca do conceito de função 

por um indivíduo é algo que não é simples de se atestar. Para tal, foi considerada 

a proposta de Bergeron e Herscovics (1982) a respeito da compreensão deste 

conceito, definindo-os em quatro níveis: compreensão intuitiva; matematização 

inicial; abstração; formalização. 

Apesar de irmos ao encontro da proposta no que se refere aos níveis e 

suas definições, discordamos em parte com a visão de seus autores a respeito da 



59 
 

hierarquização entre eles, implícita na ideia de nível. Acreditamos que as 

diferentes formas de compreensão são construídas em diferentes momentos, 

para diferentes finalidades e que, após terem domínio de todas, os alunos as 

dispõem de acordo com suas necessidades. 

A respeito das classificações, a compreensão intuitiva é o primeiro nível.  

Ela se caracteriza por utilizar o conhecimento informal para a solução das 

situações apresentadas, bem como o uso do pensamento com base na 

percepção visual, através de ações espontâneas.  Ao trazer tal nível de 

compreensão para o conceito de função, é possível identificar características 

como o reconhecimento de relações de dependência, estabelecimento de leis de 

formação simples ou visuais e construção de tabelas e gráficos de colunas ou 

setores. Tal nível de compreensão costuma ser encontrado desde o primeiro 

segmento da educação até o Ensino Médio, de acordo com as especificidades de 

cada segmento. 

A matematização inicial tem como característica a organização e 

quantificação das primeiras noções intuitivas estabelecidas. Neste nível de 

compreensão não há ainda a distinção entre o conceito abordado e o 

procedimento que leva à construção do conceito. Em relação ao conceito de 

função, este nível de compreensão está atrelado ao processo inicial de 

algebrização, bem como a formação de leis funcionais, o reconhecimento de 

variáveis ditas dependentes e independentes, a interpretação de gráficos 

cartesianos, bem como a construção de alguns gráficos cartesianos simples e o 

reconhecimento do domínio de acordo com o contexto analisado. Este nível de 

compreensão costuma estar presente a partir do 5º e 6º ano. 

A abstração se caracteriza pela distinção clara entre o conceito e o 

procedimento, tendo o conceito existência própria. É também caracterizado pela 

generalização da situação. Quando atrelamos este nível de compreensão ao 

conceito de função, temos características como a escrita de expressões 

analíticas, a distinção entre equações e funções, a construção e interpretação de 

gráficos convencionais e não convencionais e a caracterização de relações 

funcionais. Este nível de compreensão começa no 5º e 6º ano, mas se destaca a 

partir do 7º ano. 
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A formalização requer uma grande maturidade matemática, sendo um 

grande obstáculo na construção de um conceito por parte do aluno. Este nível de 

compreensão se caracteriza pelo uso da linguagem simbólica, pela 

descontextualização, ou seja, independente do contexto, o conceito vale nos mais 

diferentes casos, e pela justificação lógica das operações. Este nível 

compreensão, quando pensado para funções, mostra características como o uso 

e entendimento das notações de função, a compreensão das ideias de domínio e 

imagem, as classificações das funções e as operações com funções. Como 

requer um grande nível de maturidade matemática, este nível de compreensão 

costuma ser visto apenas no ensino médio. 

 

3.3. Sobre a Passagem da Matemática Estática para a Matemática Dinâmica 

 

Como será apresentada mais adiante, a parte empírica desta pesquisa se 

valeu de adaptar uma proposta ―estática‖ para uma ―dinâmica‖ para o ensino do 

conceito de função, a partir de suas noções essenciais (Tinoco e col., 2002) e do 

uso de TDIC.  

Ao refletirmos sobre um objeto matemático, Sierpinska (1992) ressalta que 

a melhor forma de compreender o conceito é tendo o maior contato possível com 

suas múltiplas representações. Para tal, entendemos que, apesar de não ser 

indispensável, considerar o uso de TDIC para o processo de ensino e de 

aprendizagem - em especial do conceito de função - pode trazer potencialidades 

e desafios diferentes daqueles que se configuram a partir do uso de outras 

tecnologias não digitais, por exemplo.  

Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) corroboram nosso entendimento 

quando em suas digressões históricas afirmam que a forma de inscrição do 

signo/símbolo muda seu status semiótico, pois, apesar de semelhantes, a 

mudança do tipo de mídia em que a atividade é apresentada gera diferentes 

(re)ações naqueles que estão aprendendo com ela.. Este pensamento é o que 

norteia a ideia de distinguir o pensar simbolicamente por meio de mídias estáticas 

ou por meio de mídias dinâmicas. 

Dentro dessa análise histórica, Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008), 

ao falarem sobre o papel do símbolo, descrevem-no como ―alguma coisa que 
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toma o lugar de outra coisa‖, sendo essa outra coisa o campo de referência do 

símbolo. Mais do que isso, Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) entendem 

que símbolos cristalizam ações intencionais e são instrumentos de geração e 

desenvolvimento de cultura educacional. Com cristalizar, entendemos que o ato 

de simbolizar indica uma estabilidade de uma ideia ou conceito - ou campo de 

referência - com possibilidade de desenvolvimento e crescimento. 

Usando essas definições como referência, parece-nos importante pensar 

também sobre o papel do ato de simbolizar dentro do chamado pensamento 

matemático. Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) consideram que simbolizar 

se relaciona com o ato de generalizar, servindo como o coração do raciocínio 

matemático, em que ambas as ideias estão conectadas, pois, ―a única forma de 

afirmar algo que se aplica a múltiplas situações sem fazer repetitivas declarações 

para cada uma, é utilizando uma expressão unificadora‖ (p. 101), o que, segundo 

os autores, requer um tipo de estrutura simbólica. Neste ponto de vista, a 

simbolização está a serviço da generalização. 

Em outras palavras, na medida em que os registros de representação 

semiótica - e, por consequência, as mídias em que inscrevemos estes registros - 

são alterados, as formas de conceber e compreender o conhecimento matemático 

também sofrem modificações. Mais do que isso, para tornar um objeto 

matemático compreensível, é fundamental um exercício de abstração mediado 

por símbolos capazes de apresentar os diversos exemplares ou perspectivas de 

um mesmo objeto.  

Cabe-nos então refletir sobre que mudanças são essas e o quão 

significativas elas são para a aprendizagem de um conceito matemático. Para tal, 

Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) estudam a evolução do sistema de 

notações a partir de uma perspectiva histórica, enfatizando a dimensão semiótica. 

Este estudo considera que a presença de representações semióticas digitais gera 

transformações epistemológicas. Em especial sobre função, deve-se atentar ao 

desenvolvimento de atividades que façam as quatro noções já citadas serem 

desenvolvidas com grande flexibilidade entre a representação verbal, seja ela 

escrita ou oral, a representação gráfica e a representação analítica, permitindo 

que o aluno se aproprie das noções com naturalidade. 
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Dessa maneira, atividades matemáticas, por meio de mídias dinâmicas, 

permitiriam aos estudantes um acesso mais direto às estruturas matemáticas e, 

consequentemente, a diferentes formas de generalização e demonstração. 

Contudo, segundo Sierpinska (1992), um fator determinante para que isso ocorra 

é ter consciência tanto das limitações de cada possível representação do conceito 

de função, bem como do fato de que todas essas representações dizem respeito 

ao mesmo conceito, sendo isso fundamental para o seu entendimento.  

Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) argumentam que os sistemas de 

notação evoluíram a fim de suportar a demanda de uma Matemática impraticável 

em meios estáticos. Eles propõem então cinco estágios evolutivos, no que 

concerne a maneira como as representações semióticas são inscritas. Estes cinco 

estágios evolutivos das mudanças - das mídias estáticas para as mídias 

dinâmicas - de inscrição são: estático inerte; estático cinestésico; estático 

computacional; dinâmico discreto; dinâmico contínuo. Abaixo listaremos cada um 

dos cinco estágios, apresentando características que ajudam a compreendê-los. 

Para fazê-lo, baseamo-nos na leitura feita do texto de Moreno-Armella, Hegedus e 

Kaput (2008), dando nossa interpretação sobre tais características. 

 

 Estágio 1: estático inerte - a inscrição do signo/símbolo se funde em 

definitivo com a mídia estática de apresentação. Nesta definição se 

enquadra o entalhe de figuras em pedras. 

 Estágio 2: estático cinestésico - a inscrição do signo/símbolo feita em 

mídia estática é apagável, tornado a mídia reutilizável. O uso de lápis 

para inscrição em papel é um exemplo a ser considerado neste caso. 

 Estágio 3: estático computacional - com a introdução de um novo 

sistema de notações, aqui as apresentações são respostas 

computacionais à ação humana. Os atos humanos pensados são 

computacionalmente refinados. Contudo, a resposta computacional 

permanece estática, havendo interação em uma só via. Neste ponto, 

calculadoras podem ser usadas para exemplificar a situação. 

 Estágio 4: dinâmico discreto - a interação entre usuário e mídia é 

mútua, na medida que o usuário, ao explorar atributos discretos como 

parâmetros e poder alterá-los, gera listas, gráficos e outros que são 
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alterados instantaneamente, gerando, assim, reação no usuário para 

uma próxima ação. Softwares que projetam planilhas e gráficos como o 

Excel e suas variações dão a noção exata deste estágio. 

 Estágio 5: dinâmico contínuo - além da interação usuário-mídia, há a 

possibilidade de exploração de propriedades que necessitam de uma 

nova perspectiva, gerando uma sensação de manipulação direta de um 

objeto por parte usuário, permitindo que o usuário conjecture e 

reformule ideias instantaneamente (feedback). Aqui podem ser alocados 

softwares como GeoGebra, considerados de Matemática Dinâmica, 

justamente pela forma como objetos geométricos podem ser 

criados/manipulados. 

 

Tendo em consideração os estágios e ideias em voga, deve-se refletir 

sobre as perspectivas teóricas de uso de tecnologias digitais, em especial, 

softwares de matemática dinâmica e salas de aula em rede. Por exemplo, sobre o 

quinto estágio, Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) entendem que neste 

caso o usuário guia à medida que é guiado nos softwares que servem como 

ambientes dinâmicos computacionais. Tal relação usuário-mídia é entendida pelos 

autores como uma co-ação ao meio. Para eles,  

A ação dinâmica permite que uma série de construções sejam 
instantaneamente criadas como um processo automatizado incorporado 
ao ambiente. A mídia consegue manter um rastro das construções e 
ações, bem como a co-ação entre usuário-ambiente. Com um campo de 
referência local e um sistema de ferramentas incorporado. (MORENO-
ARMELLA, HEGEDUS e KAPUT, 2008, p. 104) 

 

Desta forma, Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) indicam que a co-

ação permite que a evolução do sistema de notação tenha um caráter mais 

pessoal ao usuário. Em outras palavras, um aluno se torna um sujeito ativo no 

processo de construção, pois o campo de referência co-evolui com o pensamento 

simbólico do usuário. Portanto, conforme os alunos aplicam suas representações 

semióticas digitais de objetos matemáticos, eles externalizam certas funções 

cognitivas. A partir disso, o trio de autores se questiona sobre como essa relação 

afeta a matemática produzida no ensino de Matemática e seus desdobramentos. 

Sobre esse desdobramentos, é preciso entender que com a mudança das 

mídias e da interação entre elas e o usuário, todas as (re)ações realizadas 
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perante uma representação são importantes para a constituição de significados 

sobre um objeto que se deseja aprender, pois a carga dinâmica que as novas 

mídias trazem faz com que a forma como os objetos são apresentados, 

representados e modificados reflita toda a - ou parte da - concepção que uma 

pessoa tem sobre determinada ideia matemática. Sobre isso, Moreno-

Armella, Hegedus e Kaput (2008) afirmam que 

quando a interação se torna dinâmica e as representações são mais 
aplicáveis, a matemática pode tornar-se mais pessoal, mais identificável 
ou carregada de identidade e, portanto, própria, compartilhada e 
expressa através de novas infra-estruturas de representação e 
comunicação. (p. 109) 

 

Considerando, portanto, todo esse arcabouço teórico aqui discutido, 

principalmente os três estágios que consideram inscrições de signos/símbolos em 

mídias dinâmicas - em especial o último estágio -, é preciso discutir sobre a 

possibilidade de criar atividades matemáticas nestas novas mídias ou até mesmo 

refletir sobre quais as consequências de buscar adaptar atividades originalmente 

pensadas para mídias estáticas para as mídias dinâmicas. Sobre este último, 

Kaput et al. (2007, p. 174, apud Moreno-Armella, Hegedus e Kaput, 2008, p. 105) 

dizem que ―o corpo compartilhado de conhecimento matemático herdado, 

produzido em interação com tecnologias pré-digitais, é grande e estável‖. Diante 

disto, Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) marcam posição dizendo que 

―precisamos criar estratégias de transição iniciais para transformar conteúdos 

básicos deste corpo estável de conhecimento para os novos suportes semióticos 

digitais‖ (p. 105). 

Para realizar tal ação, é necessário compreender que em mídias digitais, 

especialmente no último estágio, devem ser observadas, além da co-ação entre 

usuário e mídia, as possíveis interações entre as múltiplas representações que 

estarão disponíveis ao aluno. Todas essas interações criam um campo de 

referência dinâmico diferentes daqueles pensados nas atividades matemáticas 

originalmente inscritas em mídias estáticas. Neste ponto, segundo Moreno-

Armella, Hegedus e Kaput (2008), as tecnologias digitais não são ferramentas ou 

mediadores, mas sim colaboradores no estabelecimento de um campo de 

referência dinâmico. Então, surge-nos o seguinte questionamento: como lidar 

pedagogicamente com as múltiplas representações de um conceito matemático 
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co-agindo simultaneamente com um aluno? Para abordar esse ponto, devemos 

discutir sobre como trabalhar com mídias dinâmicas, em que múltiplos registros 

estão disponíveis para o usuário e precisam recorrer a vários deles no mesmo 

espaço, em pouco tempo e mediante intensa co-ação.  

Diante do exposto, as ações cinestésicas realizadas pelos alunos, como 

quando os mesmos criam objetos, fazem manipulações neles, associam 

propriedades de uma representação com propriedades de outra, bem como 

outras ações possíveis, segundo Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008), são 

cristalizadas dentro do conjunto de representações e permitem uma mediação 

semiótica entre o objeto e o usuário que está tentando buscar sentido na 

compreensão de um conceito ou provar algum teorema. Tal ideia pode ser 

sintetizada pela fala dos três autores a respeito de suas posições acerca de 

ambientes tecnológicos dinâmicos. Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) 

concluem que 

O avanço de ambientes tecnológicos dinâmicos nos permite combinar 
múltiplos atos cognitivos individuais de referência. Isso é possível, pois 
os indivíduos podem projetar suas intenções e expressividade através 
das notações que criam e compartilham. Eles também podem perceber e 
generalizar a estrutura da matemática através da colaboração co-ativa 
com esses ambientes. Isto pode ser possível através dos avanços nas 
infraestruturas de representação (software de matemática dinâmica) e 
infraestruturas de comunicação (redes sociais e digitais). (Moreno-
Armella, Hegedus e Kaput, 2008, p. 110) 

 

Diante das perspectivas ressaltadas, consideramos então a importância de 

nos utilizarmos de atividades já construídas em mídias estáticas para trabalhar o 

conceito de função no ensino, como aquelas encontradas no caderno de questões 

Construindo o conceito de função, de Tinoco e col. (2009), e adaptá-las a mídias 

dinâmicas, considerando todas as suas peculiaridades, a fim de atingir suas 

potencialidades e compreender seus desafios. No próximo capítulo, iremos 

abordar os caminhos da pesquisa, dando ênfase aos percursos metodológicos 

realizados durantes essa pesquisa. 
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3.4. Sobre a (re)Construção de Saberes Docentes 

 

Dentro da realidade da pesquisa e os caminhos percorridos ao longo da 

mesma, houve a necessidade de refletirmos sobre que tipo de conhecimento 

havia a pretensão em (re)construir. Para tal, é necessário fazer um exame mais 

aprofundado a respeito das características dos sujeitos da pesquisa, bem como 

entender suas particularidades, em especial a forma como estes participantes se 

conectam com conceitos matemáticos – no presente caso o conceito de função.  

Sendo assim, o fato de lidarmos durante essa pesquisa com licenciandos e 

professores de Matemática – sejam do Ensino Básico, sejam do Ensino Superior 

– alteram drasticamente forma como devemos encarar todo o processo de 

(re)construção, pois ambos têm um olhar mais íntimo para com os objetos 

matemáticos. Diante do que foi posto, buscamos em Davis e Simmt (2006), Davis 

e Renert (2009), dentre outros bases para melhor compreender os saberes 

específicos dos docentes – atuantes ou em formação – em Matemática e, 

principalmente, o que devemos levar em consideração quando se pretende guia-

los em um processo que objetiva a (re)construção de um conceito que este 

profissionais tem propriedade para discutir. 

Em primeiro lugar, a partir de apontamentos feitos por Shulman (1986), 

marcaremos posição sobre o fato de que a Matemática que o professor necessita 

saber para participar do processo de ensino-aprendizagem difere 

substancialmente da Matemática aprendida por um profissional de qualquer outra 

área, ainda que correlata. E, a despeito de algumas críticas infundadas de que a 

Matemática que se pretende ensinar nas Licenciaturas ―é uma versão diluída da 

matemática formal‖, concordamos com Davis e Simmt (2006) quando os mesmos 

argumentam que o conhecimento de matemática necessário para o ensino 

―requer competência para saber como os tópicos matemáticos estão conectados, 

como umas ideias antecipam outras, como constituir um argumento válido e 

assim por diante‖ 24 (DAVIS, SIMMT, 2006, p 295, tradução nossa). 

Seguindo na mesma linha anterior, Davis e Renert (2009) argumentam que 

a matemática para o ensino não deve ser limitada e não pode se basear 

                                                             
24

 No original: ―This competence requires knowledge of how mathematical topics are connected, 
how ideas anticipate others, what constitutes a valid argument, and so on. ‖ (DAVIS, SIMMT, 2006, 
p.295). 
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exclusivamente em perspectivas teóricas que visam estabelecer categorias fixas 

para este saber. Para os autores a tal matemática precisa ser ―vista, ouvida e 

sentida‖ (DAVIS, RENERT, 2014, p.3).  

Diante do que foi exposto, Davis e Simmt (2006) discutem o conhecimento 

de matemática para o ensino a partir da identificação de quatro aspectos: (i) 

objetos matemáticos, (ii) estruturas curriculares, (iii) coletividade do ambiente 

escolar e (iv) entendimento subjetivo. Para os autores, não fronteiras rígidas entre 

os aspectos e sim uma integração que permite uma fluidez entre as mesmas. 

Desta forma, claramente há conexão entre concepções particulares e os saberes 

coletivamente aceitos. Para Davis e Simmt (2006) a estabilidade de uma ideia não 

é percebida tão-somente na relação entre o que é particular e o que é coletivo, 

mas também no período de tempo que se pretende debruçar sobre aquele 

conceito. Os autores corroboram isso ao dizerem que  

(...) compreensões individuais tendem a ser percebidas como altamente 
voláteis (portanto capazes de serem facilmente afetadas, embora não 
necessariamente de forma previsível) enquanto a matemática formal é 
vista como altamente estável (e muitas vezes como pré-estabelecida ou 
fixada). Considerando um período relativamente curto de tempo, é 
possível observar modificações na compreensão de um indivíduo sobre 
uma determinada parte da matemática, modificações análogas do corpo 
da matemática levam muito tempo. (DAVIS, SIMMT, 2006, p.297). 

 

O olhar trazido anteriormente pelos autores pode ser exemplificado na 

revisão histórica sobre o conceito de função que apresentamos no Capítulo 2. Se 

tomarmos como referência um período de quatro a cinco séculos, veremos todo o 

processo de desenvolvimento do conceito e suas minúcias, até que a ideia de 

função chegasse ao nível de formalidade que conhecemos hoje. 

Sobre a razoável estabilidade que alguns aspectos têm em relação a 

outros, Davis e Simmt (2006) estabelecem uma distinção, colocando os objetos 

matemáticos e as estruturas curriculares como tipos de saberes – que tendem a 

ter uma maior estabilidade –, enquanto a coletividade do ambiente escolar e o 

entendimento subjetivo seriam tipos de conhecimentos – e, portanto, tendem a 

ser mais dinâmicos no que diz respeito à possibilidade de serem alterados.  

Para estes aspectos mais dinâmicos, Davis e Renert (2014) argumentam 

que não há como fazer uma compilação destes conhecimentos em um livro. Para 

eles, é preciso haver um processo investigativo-reflexivo por parte dos 
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professores, de forma que eles aprendam com a sua própria prática. Davis e 

Renert (2009; 2014) denominam tal processo de Concept Study – o que Giraldo e 

col. (2017) traduziram livremente como Investigação de conceito. Rangel (2015) 

sintetiza este tipo de investigação como  

(...) um estudo coletivo e colaborativo, que oferece aos professores 
participantes a oportunidade de refletirem sobre seus conhecimentos e 
sobre a sua prática, tendo como ponto de partida e como objeto de 
análise um conceito matemático. (RANGEL, 2015, p. 107-108). 

 

 Do ponto de vista dos pressupostos, Davis (2012) orienta a Investigação do 

conceito sob quatro pressupostos: 

(i) No aspecto individual, compreensão de conceitos matemáticos e 
concepções de matemática são emergentes.  
(ii) No aspecto cultural, professores são participantes vitais na criação 
da matemática, principalmente por meio da seleção e da ênfase 
preferencial dada a interpretações particulares.  
(iii) Como aspecto coletivo social, o conhecimento de matemática dos 
professores é amplamente tácito, mas elementos cruciais desse 
conhecimento podem ser questionados em grupo.  
(iv) Saber individual e saber coletivo não podem ser dicotomizados; 
possibilidades coletivas envolvem e se desenrolam em entendimentos 
individuais. (DAVIS, 2012, p.6) 

 

Para Davis e Renert (2009, 2014), há no professor um papel fundamental 

na construção de uma cultura matemática que se utiliza de ferramentas como 

metáforas, discursos e aplicações que tendem a não serem incorporadas no que 

conhecemos como Matemática formal, mas que tem tanta importância quanto à 

demonstração de teoremas, em especial em longo prazo. A Investigação do 

conceito vem para promover uma reflexão destes profissionais sobre suas 

práticas, visando fazê-los refletir e buscar coerência em suas ações de maneira 

coletiva e colaborativa, validada pelos seus indivíduos.  

Para Davis (2012), mais importante do que o simples contato com formas 

distintas de comunicar e ensinar matemática – que permite aos professores um 

acesso a uma variedade de representações –, é fundamental reconhecer as 

possíveis associações que podem ser feitas entre essas múltiplas 

representações. Em outras palavras, o ponto chave é ter, durante um processo 

reflexivo, a capacidade de estabelecer as conexões existentes entre diferentes 

metáforas, bem como outras ferramentas matemáticas. 

 Durante todo esse processo supracitado, Davis (2012) argumenta que uma 

Investigação de conceito possibilita que uma concepção seja (re)construída e 
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estabelecida a partir de um conhecimento a priori. Esse processo é identificado 

pelo autor como ―substruct‖. Segundo Giraldo e col. (2017) 

(...) os saberes de matemática para o ensino não se caracterizam como 
algo que os professores adquirem a partir de referências externas ao 
ambiente cultural da profissão, para somente então pôr em prática, ou 
aplicar à sua atividade profissional. Ao contrário, a construção desses 
saberes está inerentemente entrelaçada à prática profissional: os 
saberes de matemática para o ensino são construídos ao mesmo tempo 
em que são mobilizados na prática profissional, e se produzem a partir 
dessa mobilização na prática. Para descrever essa dinâmica, Davis 
(2012) emprega o termo ―substruct‖, emprestado da construção civil, que 
significa ―reconstruir ou reformar ao mesmo tempo que se usa‖ 
(GIRALDO E COL., 2017, p.8) 

  

Com respeito à análise desse substruct – que iremos nos referir como o 
processo de (re)construção –, Davis e seus colaboradores (DAVIS E SIMMT, 
2006; DAVIS E RENERT, 2009, 2014; DAVIS 2012) entendem que há cinco 
ênfases para o desenvolvimento da análise e que as cinco contemplam de forma 
gradativa e encadeada a reflexão dos participantes. Tais ênfases, em tradução 
livre, podem ser denominadas: (i) percepções, (ii) estruturas, (iii) inferências, (iv) 
combinações e (v) participação. A seguir, apresentaremos um breve resumo das 
características de cada ênfase, inspirado na leitura feita por Rangel (2015): 

 Percepções: Esta ênfase fica distinguida pela elaboração de uma 
lista que reúne as diversas imagens, metáforas, impressões que 
emergem da reflexão coletiva determinada a partir de uma questão 
disparadora;  

 Estruturas: Esta etapa fica caracterizada pela observação de 
relações entre as percepções listadas na etapa anterior; 

 Inferências: Esta etapa a explora a relevância e as implicações 
das diferentes interpretações associadas ao conceito em tela, 
observando a importância e a complexidade das conexões possíveis; 

 Combinações: Esta etapa fica caracterizada pela quebra de 
concepções prévias, determinando possíveis novas concepções; 

 Participação: Nesse caso, o estudo extrapola o tema (...) para 
alcançar questões diversas sobre o ensino da matemática e sobre a 
própria matemática. (RANGEL, 2015, p.117) 

Ainda que não nos utilizemos por completo de todas as nuances cabível a 

este tipo de investigação supracitado, cabe-nos ponderar sobre a riqueza das 

considerações, bem como as contribuições surgidas no que tange a possibilidade 

de ter uma perspectiva sobre a (re)construção de um conceito matemático por 

parte de um docente. Diante dessas, observações, sabendo que os participantes 

dessa pesquisa são professores – em formação ou não – de Matemática, 

entendemos como fundamental considerar tal aspecto como parte do referencial 

teórico da presente pesquisa. 
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4. CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

A partir do estudo histórico, foi possível constatar que, a exemplo da 

própria história do conceito de função, não necessariamente devemos recorrer 

aos modelos lineares sugeridos em textos clássicos. Podemos, por exemplo, 

recorrer ao contato com situações e experiências tomadas em uma ordem 

diferente daquela que historicamente se apresentou na concepção do conceito de 

função, ou mesmo, que aparece nos livros didáticos. 

Do epistemológico, consideramos importante o reconhecimento dos 

diferentes tipos de concepção para o conceito, no que se refere às possíveis 

definições e representações e níveis de compreensão. Sobretudo, é fundamental 

compreender que as noções essenciais possuem fortes traços históricos em suas 

concepções, garantindo que ambas as dimensões – histórica e epistemológica – 

estejam alinhadas para a fundamentação de uma proposta pedagógica. 

Ambas as revisões se complementam ao evidenciarem o caráter 

anacrônico do processo de ensino e aprendizagem do conceito de função. A não-

linearidade da concepção do seu conceito, aliada às múltiplas definições 

possíveis, evidenciam a possibilidade de construção do conceito de função a 

partir de diferentes perspectivas e abordagens. A partir daí, neste capítulo 

descrevemos os caminhos da pesquisa, de abordagem qualitativa, com uma parte 

inicial de revisão bibliográfica, já apresentada, e um momento empírico, a ser 

descrito.   

Esta pesquisa tem como motivação a adaptação de algumas atividades 

propostas em Tinoco e col. (2002), estimulando a compreensão de noções 

essenciais ao conceito de função, mediada pela utilização de um software de 

Matemática Dinâmica, o GeoGebra. Para isso, foram escolhidas atividades que 

consideramos representativas de cada uma das noções, as quais foram propostas 

a partir do uso do GeoGebra.  

A validação dessas atividades se deu em dois momentos: (i) um curso de 

extensão, com 12h, para licenciandos em Matemática realizado de uma 

universidade pública estadual, em janeiro de 2018, com o objetivo de, por meio da 

exploração de cada atividade, perceber qual era a noção essencial envolvida e 
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como poderia se relacionar ao conceito de função – já conhecido pelos 

licenciandos -, individualmente e em dupla, articulando as atividades e noções 

preponderantes correspondentes; (ii) um minicurso, de 4h, realizado em maio de 

2018, para professores e licenciandos em Matemática, que discutiram as 

atividades propostas, sem o uso de recursos tecnológicos e, também, os textos 

produzidos pelos licenciandos que realizaram o curso de extensão.  

No curso de extensão, investigamos como os licenciandos participantes 

lidavam com a abordagem das noções de variável, dependência, regularidade e 

generalização exploradas a partir de atividades adaptadas de Tinoco e col. 

(2002), com o uso do GeoGebra, utilizando-nos de diferentes representações e 

situações, sejam elas geométricas, gráficas ou numéricas. Enquanto, no 

minicurso, buscou-se apresentar os applets25  desenvolvidos para o curso de 

extensão, bem como seus pressupostos e as respostas às atividades, elaboradas 

pelos licenciandos participantes do curso de extensão, a fim de promover uma 

análise conjunta que pudesse ser crítica e reflexiva por parte dos professores e 

licenciandos participantes. 

Analisamos os dados obtidos, objetivando identificar a construção do 

conceito função em uma prática docente que valoriza o diálogo, a argumentação 

e a escrita, em uma reflexão investigativa com atividades criadas com o software 

GeoGebra. Com base nessa proposta, lembramos os objetivos específicos dessa 

pesquisa:  

1. Identificar possíveis contribuições e desafios atrelados ao uso das 

noções essenciais para (re)construção do conceito de função; 

2. Analisar contribuições e obstáculos proporcionados pelo uso do 

GeoGebra – como plataforma das atividades – no reconhecimento das 

noções essenciais por parte dos licenciandos; 

3. Observar os Obstáculos Epistemológicos eventualmente surgidos 

nas falas e respostas dos participantes da pesquisa; 

4. Discutir as reflexões dos docentes sobre as potencialidades e as 

críticas sobre as atividades. 

 

                                                             
25 Pequeno software que executa uma atividade específica, dentro (do contexto) de 
outro programa maior (como por exemplo um web browser), geralmente como um Plugin. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plugin
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Organizamos o trabalho em três grandes momentos: elaboração/escolha 

das atividades, aplicação e análise dos dados. Primeiramente será feita uma 

descrição dos procedimentos metodológicos relativos ao curso de extensão, 

sendo sucedida pela abordagem metodológica do minicurso. 

Como parte do processo de construção das atividades, foram buscados 

applets que aliassem, de alguma maneira, cada uma das noções com aspectos 

que consideramos decisivos para justificar a utilização de softwares dinâmicos 

como um recurso educacional. A análise enfatiza as atividades trabalhadas a 

partir do GeoGebra (no laboratório de informática) e as contribuições e os 

desafios surgidos a partir do seu uso. Para as atividades do minicurso, 

consideramos a necessidade de trazer questionamentos capazes de instigar a 

capacidade reflexiva dos participantes – requisito fundamental aos profissionais 

que ensinam Matemática. 

 

4.1. O Curso de Extensão 

 

O curso de extensão ―(Re)Construção do conceito de função utilizando 

noções essenciais e tecnologias digitais” foi planejado para a implementação da 

primeira parte empírica da pesquisa, envolvendo apenas licenciandos em 

Matemática. 

O curso foi organizado em quatro encontros - todos eles realizados em um 

campus de uma universidade pública estadual situada em São Gonçalo, região 

metropolitana do Rio de Janeiro- que ocorreram em janeiro de 2018, das 14h às 

17h, totalizando, assim, 12 horas de interação. Os três primeiros encontros foram 

realizados em um dos Laboratórios de Informática da instituição, enquanto o 

último foi realizado na sala da coordenação do curso de Licenciatura em 

Matemática, pois não demandava o uso de computadores. 

O curso iniciou com quatorze participantes com idades entre 19 e 37 anos. 

Contudo, quatro destes participantes só estiveram em um dos quatro encontros, 

sendo considerados desistentes. Ainda assim, todos os dados por eles 

fornecidos, em especial, aqueles fornecidos em dupla ou trio, foram considerados 

para esta pesquisa. A escolha por esse público se deu pela possibilidade de 

(re)construir o conceito de função a partir de uma visão que os próprios 
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participantes alegam ter tido pouco ou nenhum contato explícito durante sua vida 

acadêmica – tanto na educação básica quanto na licenciatura.  

A maior parte dos participantes mostrou grande receptividade à proposta. 

Muito participativos, apresentaram certa dificuldade em argumentar de maneira 

oral sobre suas linhas de pensamento quando requisitado. Ainda assim, foi 

apresentado comprometimento e engajamento do grupo como um todo.  

Para esta parte da pesquisa, a geração/coleta de dados demandou a 

utilização de gravação em áudio e vídeo; folhas de atividades com as anotações 

realizadas pelos participantes; registros fotográficos e as observações de campo, 

que foram realizadas em seguida à implementação das atividades ou em casos 

pontuais durante a implementação. 

O curso foi dividido em quatro encontros: o primeiro encontro dedicado à 

ambientação dos participantes à proposta do curso e ao software GeoGebra; o 

segundo e o terceiro encontro visaram trabalhar as atividades principais do curso, 

voltadas para a exploração das noções essenciais ao conceito de função 

utilizando matemática dinâmica; o quarto encontro focou na (re)construção do 

conceito de função, a partir de reflexões sobre os encontros anteriores. A seguir, 

faremos uma descrição detalhada das atividades, dos sujeitos e dos encontros 

realizados. 

A construção – ou escolha – das atividades configura-se como parte 

fundamental da pesquisa. Para tal, foram pensadas atividades que pudessem ser 

utilizadas em diferentes graus de escolaridade, a fim de explorar a ideia de 

construção do conceito de função a partir do desenvolvimento dessas noções. 

Além disso, tais escolhas visaram valorizar aspectos que justificassem o uso de 

softwares dinâmicos no ensino de Matemática. 

Tomando como norte nossos referenciais teóricos, foram buscadas 

atividades capazes de contemplar as noções essenciais ao conceito de função 

consideradas por Tinoco e col. (2002), bem como a perspectiva trazida por 

Sierpinska (1992) de que é fundamental que os alunos tenham contato com 

múltiplas representações, a fim de dominarem o conceito trabalhado. 

Dessa forma, serão abordadas nas seções a seguir as atividades 

trabalhadas no curso de extensão. Todas as atividades – à exceção da referente 

à ambientação, ocorrida no primeiro encontro – foram adaptadas do livro 
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Construindo o conceito de função – ou inspiradas pela sua leitura – desenvolvido 

no Projeto Fundão - Setor Matemática26.  

A organização das abordagens será feita de acordo com os encontros nos 

quais foram propostas. Sendo assim, tal descrição terá a seguinte ordem: a) 

encontro de ambientação, onde abordamos a atividade ―Eixos paralelos‖ - que 

visou o contato com o GeoGebra e uma forma pouco usual de representar gráfico 

de função - e a estrutura deste encontro; b) segundo encontro, em que 

abordamos as atividades “Triângulo inscrito no quadrilátero - parte I‖ e “Atuação 

dos freios‖, suas respectivas noções envolvidas, bem como a forma como se deu 

este encontro; c) terceiro encontro, onde apresentamos as atividades Comboio de 

quadrados e Quadro numérico, e a noção que as baseiam, bem como da 

atividade Triângulo inscrito no quadrilátero - parte II e sua noção norteadora, além 

da dinâmica do terceiro encontro; d) encontro de consolidação, cujas atividades 

de cunho reflexivo foram feitas sem auxílio de TDIC, mas se baseando nos 

encontros anteriores. 

 

4.1.1. Primeiro Encontro: Ambientação  

 

No primeiro encontro, buscou-se, além da apresentação da proposta do 

curso, promover a ambientação dos alunos ao software GeoGebra - o qual 

usariam por mais dois dias além daquele. Entendemos também que seria 

oportuno utilizar a circunstância para observar os conhecimentos dos 

participantes a respeito de função, apresentando por diferentes representações 

gráficas alguns exemplares do conceito. A seguir descreveremos as atividades e 

depois a estrutura do encontro. 

 

Atividade “Eixos Paralelos” 

 

A atividade Eixos paralelos, apresentada na Figura 1, é composta de um 

applet que, ao não apresentar o plano cartesiano com eixos perpendiculares, gera 

                                                             
26  Equipe de professores e licenciandos que realiza atividades de Extensão Universitária na área 
de formação continuada de professores de Matemática, com grande aceitação em todo país, 
constituindo-se como um grande grupo de pesquisa na área a mais de 30 anos com cinco linhas 
de pesquisa ativas.  
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uma diferente representação de funções, em geral, facilmente reconhecidas por 

licenciandos em Matemática pelo seu aspecto gráfico, sendo essa uma forma de 

caracterizar algumas funções numéricas segundo a sua variabilidade – ainda que 

esta não seja por nós considerada uma noção essencial ao conceito. 

 

Figura 1 – Atividade de ambientação Eixos paralelos. 

  

Fonte: adaptado de https://www.GeoGebra.org/m/UUPhzNMB. 

 

Além de explorar a ideia de variabilidade que tende a caracterizar algumas 

funções numéricas, esta representação do conceito de Função oportuniza o uso 

de múltiplas representações, a fim de ampliar o leque de conhecimento sobre 

propriedades relativas ao conceito. Neste ponto, Duval (2006) e Sierpinska (1992) 

– o primeiro tratando sobre o uso de representações semióticas na Matemática 

como um todo e, a segunda, sobre a superação de obstáculos epistemológicos do 

ensino e aprendizagem de função – concordam que é de suma importância 

confrontar diferentes representações de um mesmo objeto matemático, em vez 

concentrar os esforços em uma única – em geral a representação algébrica – ou 

abordar outras de maneira rasa e meramente protocolar – como a representação 

gráfica e seu trabalho de construção, muitas vezes, alienado de significado. 

O applet apresenta dois eixos numéricos coordenados e paralelos entre si. 

Há caixas que, ao serem marcadas, fazem surgir segmentos de reta que unem os 

https://www.geogebra.org/m/UUPhzNMB


76 
 

eixos de tal forma que os extremos do segmento formam um par ordenado. O 

ponto extremo do segmento localizado no eixo coordenado   – equivalente ao das 

abscissas – é manipulável pelo usuário dentro do intervalo permitido, enquanto o 

ponto extremo do segmento localizado no eixo coordenado   – equivalente ao 

eixo das ordenadas – varia de acordo com uma relação funcional que, a princípio, 

permanece desconhecida para o participante. 

Além da ambientação dos participantes com o software dinâmico 

GeoGebra, os objetivos relacionados a esta atividade são: (i) reconhecer funções 

a partir de sua variabilidade e (ii) ampliar as possibilidades relacionadas às 

possíveis representações gráficas de uma mesma função. 

Seguem, no Quadro 7 abaixo, as perguntas referentes à atividade ―Eixos 

paralelos”. 

 

Quadro 7 – Perguntas disparadoras da atividade “Eixos paralelos” 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

Com as perguntas acima, esperávamos observar se os alunos 

consideravam este tipo de representação legítimo - e, em caso afirmativo, 

funcional - para abordar o conceito de função. Além disso, esperávamos notar que 

Perguntas disparadoras – atividade de ambientação 

1 – De que forma você descreveria a representação abordada nos Applets?  

2 – Há coordenação entre os eixos? Se sim, isso configura uma relação?  

3 – De acordo com a resposta da questão anterior, a representação expressa alguma forma de 

função? Se sim, justifique, indicando qual delas é ou não. 

4 – Há relações com comportamento similar? Se sim, organize-as indicando detalhadamente como 

você as categorizou. 

5 – Escolha uma relação de cada categoria e as descreva detalhadamente, atentando-se, caso possível, 

para parâmetros como sinal, assíntota, crescimento, período, raízes ou outros que você considerar 

relevantes. 

6 – Escolha uma relação de cada categoria e atribua uma lei de formação, considerando parâmetros 

que julgar relevante, sem necessidade de demonstração formal. 

7 – Pense em uma lei de formação diferente das já consideradas. Que comportamento ela teria em 

uma representação de eixos paralelos como estes? 
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subsídios a co-ação entre participantes e mídia lhes garantiu para identificar 

algumas funções. Em outras palavras, entender se ao fazer a conversão da 

representação algébrica para a representação gráfica no plano cartesiano 

perpendicular – e, também, o movimento inverso -, se fazem associação apenas 

ao aspecto global do gráfico ou se também compreendem características 

marcantes de seu comportamento que poderiam ser utilizadas nesse sistema 

gráfico. 

Esperávamos que o tipo de mídia utilizada possibilitasse uma identificação 

melhor da variabilidade, traduzindo-se em uma co-ação usuário-mídia que 

ajudasse na realização da atividade, como defendem Moreno-Armella, Hegedus e 

Kaput (2008). Entretanto, acreditávamos que os alunos apresentariam 

dificuldades gerais na identificação de alguns tipos de função apresentados nesse 

tipo de representação, tanto por terem pouca familiaridade com uma grande 

variedade de funções, como argumenta Sierpinska (1992). 

 

Estrutura do Encontro  

 

Baseado na perspectiva de apresentação de uma proposta de trabalho, em 

um primeiro momento, houve uma conversa, explicando as ideias gerais do curso, 

bem como a realização da pesquisa. Entretanto, certos detalhes, como os 

objetivos, por exemplo, foram omitidos, a fim de que não comprometesse o 

andamento da pesquisa. 

A seguir, os participantes foram orientados a utilizar o applet em duplas ou 

em trios e responderem a um conjunto de perguntas que lhes foi disponibilizado. 

Por fim, foi promovido um momento de discussão, a fim de provocar reflexão 

entre os participantes. Neste momento, eles foram instigados a dar opiniões tanto 

sobre o tipo de representação, quanto sobre o uso do software, além de informar 

suas respostas.  

 

4.1.2. Segundo Encontro: Noções de Variável e de Dependência 

 

A correlação entre ambas as noções, fundadas na perspectiva de 

interdependência entre as variáveis - sendo uma variável considerada 
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dependente e outra independente -, nos pareceu forte o suficiente para alinhá-las, 

a fim de construir uma sequência de atividades coesa. A seguir, trataremos de 

ambas as atividades, bem como a dinâmica deste encontro. 

 

A Noção de Variável: atividade “Triângulo Inscrito no Quadrilátero - Parte I” 

 

A atividade Triângulo inscrito no quadrilátero - parte I é composta de um 

applet desenvolvido em GeoGebra e apresenta um quadrado ABCD (em cinza) e 

um triângulo ACE (em vermelho) inscrito no quadrado, onde o vértice E está 

sobre o segmento AD e pode ser arrastado sobre o mesmo, e um questionário 

relativo ao applet. Foi pensada com intuito de propor perguntas simples em torno 

da relação entre a área do triângulo ACE inscrito no quadrado ABCD (Figura 2), 

sabendo que o ponto E é móvel sobre o segmento AD.  Há no applet uma caixa 

que, ao ser marcada, informa a área do triângulo. Desta forma, são trazidas 

perguntas que buscam evidenciar a diferença entre variável e incógnita, tais como 

a dedução da área do triângulo em relação ao comprimento AE ou a definição do 

comprimento AE dada uma área específica do triângulo.  

 

Figura 2 – Atividade Triângulo inscrito no quadrilátero - parte I. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O uso desta atividade, ao permitir ao usuário a manipulação de um dos 

vértices do triângulo para redimensionar seus lados, junto das perguntas 

disparadoras, possibilita a visualização de que há múltiplas possibilidades de 

valores a serem considerados para a medida do lado do triângulo. Para que os 

participantes percebam isto, as perguntas visam mostrar duas situações: uma 
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cujo lado pode assumir múltiplos valores e outra cujo lado deve, necessariamente, 

ser um valor específico, fixando-o a partir do valor da área do triângulo. 

Dessa forma, objetiva-se reconhecer e compreender a noção de variável. 

Além disso, de maneira mais específica, surgem como metas a serem alcançadas 

com esta atividade: (i) estabelecer diferença entre os conceitos de ―variável‖ e 

―incógnita‖; (ii) diferenciar uma relação funcional de uma equação; (iii) estabelecer 

relação funcional entre a área e o lado do triângulo e, (iv) fundamentar o conceito 

de função a partir da noção de variável. 

Seguem, no Quadro 8, as perguntas referentes à atividade ―Triângulo 

inscrito no quadrilátero - parte I”, que diz respeito à noção de variável. 

 

Quadro 8 – Perguntas disparadoras da atividade “Triângulo inscrito no 

quadrilátero - parte I‖. 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

As duas primeiras perguntas visavam explorar a ideia de intervalo e 

indiretamente as ideias de domínio e imagem, destacando a relação entre as 

grandezas. Diante disso, esperávamos observar se os alunos, ao serem 

confrontados com a possiblidade ou não de degeneração do triângulo, discutem 

sobre se o intervalo permanece ou não fechado - alterando assim o domínio. Após 



80 
 

isso, gostaríamos de perceber se os participantes visualizavam a área como uma 

grandeza variável ou não.  

As perguntas seguintes buscavam saber se os participantes compreendiam 

que, ao fixar a área do triângulo, o comprimento passava a ser um valor a ser 

determinado. Em outras palavras, se discerniam o novo papel de incógnita ao 

antigo de variável. Em todos os casos, acreditávamos que dificilmente haveria 

proximidade nas respostas e esperávamos certa dificuldade na distinção entre 

incógnita e variável, assim como prevê Sierpinska (1992). Além disso, como o 

processo de conversão não é literal e exige adequação das propriedades dentro 

do tipo de representação, como traz Duval (2006), acreditávamos que a 

representação verbal sobre a ―não-degeneração‖ do triângulo não seria bem 

convertida para a representação algébrica, não havendo distinção entre os 

intervalos. 

 

A Noção de Dependência: Atividade Atuação dos Freios 

 

O applet feito com o GeoGebra apresenta uma versão adaptada da 

atividade homônima disponível no livro Construindo o conceito de função de 

Tinoco e col. (2009). Essa atividade foi escolhida para tratar a noção de 

dependência e destaca a importância de questionar os participantes de maneira 

que possam reconhecer tal relação. Desta forma, as perguntas foram 

direcionadas para que se fosse observada relação de dependência entre as 

grandezas tratadas – Velocidade e Distância. 

Esta atividade não possui objetos dinâmicos, contudo, ao marcar uma das 

opções disponíveis na tela, o fator feedback do applet permite ter o contexto da 

situação, a legenda dos gráficos e as perguntas na própria tela de exibição. É 

fornecido um texto explicando o processo de frenagem, que está relacionado com 

o tempo necessário para que o motorista reconheça o obstáculo e inicie o 

processo (tempo de reação), e o tempo para o carro parar (tempo de frenagem). 

É exibido um gráfico que relaciona velocidade, distância de reação e a distância 

de frenagem. Veja a Figura 3. 
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Figura 3 – Atividade Atuação dos freios. 

Fonte: adaptada de Tinoco e col. (2009). 

 

A indicação desta atividade se deve à possibilidade de trabalhar múltiplas 

variáveis de maneira coordenada, no sentido amplo da palavra, estabelecendo 

entre as mesmas relações funcionais a partir da dependência entre as mesmas se 

utilizando da leitura e interpretação dos dados fornecidos. 

Desta forma, configura-se como objetivo dessa atividade reconhecer e 

compreender a noção de dependência, além de, de maneira mais específica, (i) 

estabelecer relação funcional entre a velocidade e as distâncias de reação e 

frenagem, e (ii) fundamentar o conceito de função a partir da noção de 

dependência. O Quadro 9 apresenta as perguntas sobre a atividade “Atuação dos 

freios‖. 
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Quadro 9 – Perguntas disparadoras da atividade “Atuação dos freios‖. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Tinoco e col. (2009). 

 

As perguntas acima são bem diretas e exploram a compreensão das 

informações trazidas no applet, a fim de trabalhar a dependência entre as 

grandezas velocidade e distância até a frenagem total. Com relação às respostas 

em si, não esperávamos grandes surpresas, todavia, pensando na discussão 

sobre a principal noção envolvida, esperávamos encontrar uma natural referência 

tanto para relação funcional, quanto para uma relação de causalidade, sem o 

devido discernimento entre ambos, assim como aponta Sierpinska (1992). 

 

Estrutura do Segundo Encontro 

 

Como este encontro visou estabelecer as primeiras noções a serem 

discutidas - e já houve ambientação tanto em relação ao software quanto à 

proposta -, os alunos foram orientados a se reunir em duplas ou em trios, abrirem 

o applet Triângulo inscrito no quadrilátero - parte I e o explorarem livremente, a fim 

de identificar o funcionamento do mesmo. Após isso, os participantes deveriam 

abrir um arquivo com as perguntas no software Microsoft Word e rever o applet, 

agora dando relevância aos pontos especificados nas perguntas, registrando suas 

respostas, justificativas e linhas de raciocínio em papel. Este momento teve uma 

Perguntas Disparadoras – atividade Atuação dos freios 

1) Que grandezas esse gráfico relaciona? 

2) Se um carro está 120 km/h, quantos metros ele percorre até parar? 

3) Que barrinhas aumentam mais: as listradas ou as brancas? 

4) Observando as velocidades de 80 km/h e 90 km/h, o que se pode dizer sobre as distâncias de 

reação e frenagem? 

5) É aconselhável que se mantenha a 50m do veículo à frente. Então, que velocidade deve ser 

mantida para evitar colisões? 

6) Se um motorista está a 115 km/h, dê uma ideia da distância que ele percorre até parar. Justifique. 

7) Um motorista a 60 km/h vê um caminhão parado 50m adiante. Ele consegue evitar a colisão? E se 

a velocidade do carro fosse de100 km/h? Justifique. 

8) Que noção matemática está sendo explorada por meio das questões acima? Como essa noção de 

relaciona com o conceito de função? Em sua opinião, é possível construir o conceito de função sem 

dominar essa noção matemática? Justifique. 
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hora de duração aproximadamente. 

Em um segundo momento, foi pedido aos participantes para que 

acessassem o applet Atuação dos freios e interagissem com o mesmo. Como as 

perguntas lá estavam, os mesmos foram autorizados a responderem-nas assim 

que sentissem domínio da situação apresentada. 

Por fim, houve um momento de discussão, a fim de discutir sobre que 

conceitos foram abordados durante a exploração de amos os applets. Neste 

momento, as respostas foram sendo refinadas de acordo com as falas dos 

participantes, além de opinarem a respeito da estrutura das atividades. 

 

4.1.3. Terceiro Encontro: Noções de Regularidade e de Generalização  

 

O terceiro encontro objetivou trabalhas as noções de regularidade e 

generalização com as atividades “Comboio de quadrados” e “Quadro numérico‖, e 

“Triângulo Inscrito no Quadrilátero - Parte II‖, respectivamente. A ideia de trabalhar 

ambas as noções juntas parte da premissa de que os alunos tendem a buscar por 

padrões para determinar funções, por considerá-las sequências (SIERPINSKA, 

1992). A seguir apresentaremos as atividades citadas e logo após a estrutura do 

encontro. 

 

A Noção de Regularidade: atividades “Comboio de quadrados” e “Quadro 

numérico” 

 

As atividades Comboio de quadrados (Figura 4) e Quadro numérico (Figura 

5) foram pensadas para trabalhar a noção de Regularidade, pois, ainda que de 

forma distinta – seja usando um recurso geométrico ou aritmético –, as perguntas 

sobre estas atividades têm por objetivo observar se os participantes utilizam o 

reconhecimento de padrões com a finalidade de conjecturar ou antever outras 

situações, fiando-se na recorrência observada, e utilizando-se da intuição para 

determinar uma regra geral que estime com alguma precisão resultados futuros. 

A escolha destas atividades se dá pela possibilidade trabalhar a 

capacidade de estimativa dos participantes, estimulando os mesmos a 

reconhecerem a existência de um padrão, seja na primeira atividade para o valor 
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do perímetro e da área em cada situação, seja na segunda, em que as perguntas 

levam os participantes buscarem entender que padrão está associado a um dado 

preenchimento específico. A visualização dinâmica das primeiras situações, na 

primeira atividade, visa dar subsídios para o reconhecimento dos citados padrões. 

Enquanto na segunda atividade, o feedback instantâneo permite ao participante 

uma reavaliação do padrão associado. 

 

Figura 4 – Atividade Comboio de quadrados. 

 

Fonte: https://www.GeoGebra.org/m/CUyQBrdR. 

 

Sobre a atividade ―Comboio de quadrados‖, apresenta uma atividade 

clássica de estimativa do número de quadrados, bem como a área e o perímetro 

da figura forma, em formato animado, em que cada situação – marcada por um 

controle deslizante – define uma quantidade de quadrados justapostos. Há uma 

opção para exibir a área e o perímetro do ―comboio de quadrados‖ formado.  

 

Figura 5 – Atividade Quadro numérico. 

 

Fonte: adaptado de https://www.GeoGebra.org/m/UUPhzNMB. 
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Já o Quadro numérico apresenta uma atividade em que há um quadro azul 

com número de 1 a 100 (ou 0 a 99), dispostos em 10 linhas, cada uma com 10 

números. À esquerda na tela, há três campos para preenchimento: um de valor 

inicial, outro de valor final e outro de contagem. Assim, os números entre os 

limites dados serão preenchidos de vermelho, de acordo com o intervalo de 

contagem fornecido. 

Surgem, portanto, como objetivo, além de compreender a noção de 

regularidade: (i) reconhecer a regularidade de uma situação, (ii) estimar situações 

futuras a partir do reconhecimento de um padrão associado, (iii) estabelecer 

relação funcional entre área e perímetro, e o número de quadrados, (iv) 

estabelecer relação funcional entre um determinado preenchimento e os valores e 

(v) fundamentar o conceito de função a partir da noção de regularidade. 

Seguem, no Quadro 10, abaixo as perguntas referentes às atividades 

Comboio de quadrados e Quadro numérico: 

 

Quadro 10 – Perguntas disparadoras das atividades “Comboio de quadrados” e 

“Quadro numérico” 

Fonte: elaborado pelo primeiro autor 

Com as perguntas acima, esperávamos observar se a co-ação entre os 

alunos e os applets, em especial o “Comboio de quadrados‖, proporcionaria novas 

Perguntas disparadoras – comboio de quadrados 

1) Qual a área e o perímetro de cada uma das figuras formadas, considerando que o lado do 

quadrado mede 1unidade de comprimento? 

 

2) Se os quadrados só puderem ser justapostos lateralmente, é possível determinar a área de 

uma sequência com 10, 50 ou 100 quadrados? E o perímetro? 

3) Há alguma inferência a ser feita cada vez que é adicionado um quadrado? 

Perguntas disparadoras – Quadro numérico 

1) É possível colorir uma coluna inteira? E duas colunas quaisquer? Qual máximo de colunas 

pode ser colorida? Há algum critério para determinar se uma quantidade de colunas pode ser 

colorida? 

2) É possível colorir a diagonal principal (da esquerda para direita)? E a diagonal secundária 

(da direita para esquerda)? 

3) Há algum outro padrão para colorir? Descreva o padrão argumentando por qual motivo 

funciona. 

 

 Que noção matemática está sendo explorada por meio das questões de ambas atividades 

acima? Como essa noção de relaciona com o conceito de função? Em sua opinião, é 

possível construir o conceito de função sem dominar essa noção matemática? Justifique. 
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formas de prova/demonstração sobre o tipo de função envolvido no contexto 

(MORENO-ARMELLA, HEGEDUS e KAPUT, 2008) como, por exemplo, um 

―processo interativo de indução‖. Mais do que isso, era de nosso interesse 

perceber de que forma as múltiplas representações semióticas seriam utilizadas 

para dar a credibilidade ao pensamento regular formado durante as atividades. 

Sobre as perguntas da primeira atividade, não esperávamos grandes 

surpresas nas respostas, exceto à última, na qual acreditávamos que os 

participantes utilizariam o pensamento e as representações algébricas, como 

argumenta Sierpinska (1992).  

Sobre a segunda atividade, esperávamos que os participantes utilizassem 

as ideias de múltiplos, divisores e progressões geométricas para responder às 

questões. Ainda assim, acreditávamos que alguns teriam dificuldade em produzir 

certos padrões, como, por exemplo, traçar a diagonal secundária. 

 

A Noção de Generalização: a Atividade “Triângulo Inscrito no Quadrilátero - 

Parte II” 

 

Em sequência, o applet Triângulo inscrito no quadrilátero - parte II 

apresenta um retângulo ABCD (em cinza) cujo tamanho dos lados não paralelos 

podem ser alterado por controles deslizantes e um triângulo ACE (em vermelho) 

inscrito no quadrado, onde o vértice E está sobre o segmento AD e pode ser 

arrastado sobre o mesmo. O applet ainda apresenta a opção de exibir a área do 

triângulo inscrito. 

Esta quinta atividade (Figura 6) se difere da primeira pelo direcionamento 

das questões, que exigem que os participantes testem, conjecturem e formulem 

maneiras de abstrair a relação entre a área do triângulo ACE e o segmento AE. 

Tais ações exigidas são reforçadas com a solicitação da apresentação de 

expressões algébricas que possam contribuir, ainda que não se restrinja a isso, 

com a fomentação de uma generalização quando se refere ao conceito de função. 

O uso desta atividade visa, a partir de uma situação geométrica, estimular 

os participantes a fornecer um modelo que descreva a área o perímetro do 

triângulo inscrito, garantindo que a mesma valha para quaisquer situações, 

independente da manipulação do vértice E do triângulo. De forma objetiva, busca-
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se compreender a noção de generalização, bem como, de maneira específica, 

espera-se que os participantes possam: (i) descrever a situação em língua 

corrente que seja condizente com a situação, (ii) estabelecer relação funcional 

entre a área e o perímetro, e o lado do triângulo e (iii) fundamentar o conceito de 

função a partir da noção de generalização.  

 

Figura 6 – Atividade Triângulo inscrito no quadrilátero - parte II. 

 

Fonte: elaborada pelo primeiro autor. 

 

No Quadro 11 estão as perguntas referentes à atividade ―Triângulo inscrito 

no quadrilátero - parte II”, que diz respeito à noção de generalização: 

Quadro 11 – Perguntas Disparadoras da Atividade ―Triângulo inscrito no 
quadrilátero - parte II”. 

Fonte: elaborada pelo próprio autor. 

Com as perguntas acima, esperávamos entender a linha de raciocínio 

traçada pelos alunos quando eles precisavam abstrair alguma ideia ou generalizar 

Perguntas Disparadoras – Atividade Triângulo inscrito no quadrilátero - parte II. 

1) Quais elementos no Applet podem sofrer alteração de sua medida? Discrimine se a alteração pode ser 

realizada de forma direta ou indireta. 

 

2)  Quais medidas do triângulo inscrito ao retângulo são (ou podem ser) determinadas? 

 

3) Fixando a base e a altura do retângulo em 3 u.c. e 5u.c., respectivamente, é possível determinar a área 

do triângulo inscrito nele? A posição do ponto E interfere de alguma maneira? 

 

4) É possível obter uma relação unicamente em função do segmento AE que descreva a área do 

triângulo? Há uma representação gráfica dessa relação? Se sim, qual seria? 

 
5) E o perímetro deste mesmo triângulo, se fixarmos uma distância AE, é possível determinar? 

 

6) Há alguma forma de determinar o perímetro a partir de uma distância AE qualquer? Se sim, descreva-

a, analise a possibilidade de uma representação gráfica para essa descrição e, caso haja, como esta seria. 

 

 Que noção matemática está sendo explorada por meio das questões acima? Como essa noção de 

relaciona com o conceito de função? Em sua opinião, é possível construir o conceito de função sem 

dominar essa noção matemática? Justifique. 
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algum contexto. Aqui, assim como na noção de regularidade, as ideias de 

prova/demonstração podem sofrer alteração graças a mídia dinâmica utilizada 

(MORENO-ARMELLA, HEGEDUS e KAPUT, 2008). Dessa maneira, gostaríamos 

de entender como o obstáculo epistemológico da representação algébrica sendo 

identificada como a função em si (SIERPINSKA, 1992) se relaciona com essa 

nova possibilidade de demonstração, gerando ou não limitações. 

A respeito das perguntas, acreditávamos que os participantes se utilizariam 

do Teorema de Pitágoras, bem como outras ferramentas que, apesar de 

provenientes da geometria, têm um fortíssimo caráter algébrico para generalizar 

relações como área e perímetro. 

 

Estrutura do Terceiro Encontro 

 

Assim como o encontro anterior, este visou estabelecer noções a serem 

discutidas. Assim, os alunos se reuniram em duplas ou em trios abrirem o applet 

“Comboio de quadrados” para livre exploração. Os participantes foram orientados 

a abrir um arquivo com as perguntas no software Microsoft Word e rever o applet. 

Todavia, apenas as três primeiras questões deveriam ser consideradas para a 

referida atividade. Neste instante, foi informado aos grupos que havia uma 

segunda atividade chamada “Quadro numérico‖ e que deveria ser explorada 

levando em consideração a atividade anterior. Após exploração, os alunos 

deveriam responder as demais questões. 

No momento seguinte, os participantes acessaram o applet “Triângulo 

inscrito no quadrilátero - parte II” e co-agiram com ele. Após isso, abriram outro 

documento no software Microsoft Word e responderam as perguntas 

correspondentes. Então, houve um momento de debate coletivo, para que 

houvesse reflexão sobre as ideias trabalhadas como, por exemplo, qual a 

conexão entre as atividades. Houve refinamento das respostas e uma síntese 

verbal das opiniões surgidas. 
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4.1.4. Encontro de Consolidação 

 

O encontro de consolidação visou o uso das noções essenciais para a 

(re)construção do conceito de função pelos licenciandos participantes, a partir de 

discussões conjuntas e análise das respostas dadas pelos próprios em encontros 

anteriores. Os dados gerados a partir deste encontro - junto dos dados do 

minicurso - serão utilizados para a análise que será abordada no próximo 

capítulo. Diante disto, a seguir elucidaremos os momentos deste encontro, 

entretanto, toda a estrutura será abordada novamente em um momento futuro, 

visando apresentar com maiores detalhes os momentos da consolidação. 

O primeiro momento foi reservado para que aos participantes em duplas, 

definissem de maneira informal as noções de variável, dependência, regularidade 

e generalização, pertinentes ao conceito de função, trabalhadas durante os dois 

encontros anteriores do curso de extensão. Desta forma, eles deveriam resgatar 

de suas experiências, apoiando-se nas atividades realizadas nos últimos dias. Os 

participantes foram orientados a registrar as definições em uma folha de papel. 

Após essa primeira atividade, trocamos a folha de resposta entre as duplas 

e iniciamos uma discussão sobre as duas atividades realizadas no segundo dia27. 

Neste ponto da consolidação, apresentamos slides com imagens dos applets, 

perguntando-lhes ―Que noção essencial ao conceito de função estava sendo 

trabalhada?‖. Além das imagens, foram trazidas nos slides respostas de alguns 

participantes dadas no segundo encontro, a fim de que as duplas atribuíssem 

uma noção para cada atividade e discutissem as respostas apresentadas. 

Em um segundo momento, foi proposto que os participantes, munidos das 

definições das noções dadas por outra dupla, fizessem alterações nessas 

definições, tentando conceituá-las de maneira mais clara, levando em 

consideração a discussão realizada. Eles também deveriam sugerir perguntas 

para as atividades que acabaram de analisar, a fim de trabalhar as noções 

identificadas com alunos do Ensino Médio, além de apontar as potencialidades e 

os desafios gerados pelo uso de TDIC em cada atividade por meio dos applets. 

                                                             
27 ―Triângulo inscrito no quadrilátero - parte 1‖- referente á noção de Variável - e ―Atuação dos 
freios‖ - referente à noção de Dependência 
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No terceiro momento, houve uma retomada na discussão, a fim de abordar 

as atividades referentes ao terceiro dia do curso28. O modelo de discussão segue 

a mesma linha do segundo momento, com apresentação de slides com imagens 

dos applets e respostas de alguns participantes dadas no encontro anterior. Em 

seguida, novamente lhes foi pedido que alterassem as definições dos colegas, 

sugerissem perguntas para as atividades analisadas e apontassem as 

potencialidades e os desafios gerados pelo uso de TDIC em cada atividade do 

terceiro encontro. Por fim, no último momento, as duplas foram desafiadas a 

conceituar função usando explicitamente as noções essenciais. 

 

4.2. O Minicurso 

 

O minicurso ―Noções essenciais ao conceito de função exploradas com 

GeoGebra” realizado no VII Encontro de Educação Matemática do Estado do Rio 

de Janeiro (EEMAT) em 16 de maio de 2018, foi planejado para a implementação 

da segunda parte empírica da pesquisa, envolvendo prioritariamente profissionais 

que ensinam Matemática. 

Organizado para um único encontro de três etapas totalizando 3 horas de 

interação, o minicurso ocorreu em uma sala do campus principal da UERJ, local 

de realização do EEMAT. Foi dividido em três etapas distintas de trabalho: a 

primeira visou discutir as noções essenciais e a pesquisa como um todo, bem 

como estabelecer os primeiros contatos dos participantes com as atividades do 

curso de extensão; a segunda, de aplicação das atividades, feita em dupla ou em 

trio, para que os participantes, a partir de uma visão crítica, discorressem sobre a 

construção, os pressupostos e as respostas já fornecidas; por fim, a etapa de 

reflexão conjunta, que visou estabelecer um paralelo entre os pressupostos e as 

repostas dos participantes do curso de extensão e do minicurso, apontando os 

pontos convergentes e divergentes entre eles. 

As tarefas foram propostas para os participantes inscritos no minicurso. 

Quando de sua divulgação, houve um indicativo que o público alvo era formado 

por professores de Matemática em exercício, primordialmente. A indicação desse 

                                                             
28 ―Comboio de quadrados‖ e ―Quadro numérico‖ - referentes à noção de Regularidade -, e 
―Triângulo inscrito no quadrilátero - parte 2‖ - referente à noção de Generalização 



91 
 

público teve relação com a possiblidade de avaliarem as produções de 

licenciandos, bem como atividades de (re)construção do conceito de função a 

partir de sua experiência em sala de aula. O minicurso teve nove participantes, 

que foram divididos em três duplas e um trio. Destes nove participantes, dois 

eram licenciandos em Matemática, três eram professores da Educação Básica e 

quatro eram professores do Ensino Superior. 

Para esta parte da pesquisa, foi utilizada a gravação apenas em áudio; 

folhas de atividades com as anotações realizadas pelos estudantes; e as 

observações de campo, que foram realizadas em seguida à implementação das 

atividades ou em casos pontuais durante a implementação. 

Na primeira etapa, de ambientação, foram explicados os pressupostos que 

motivaram a realização do minicurso, dando ênfase às noções essenciais ao 

conceito de função. Desta forma, foram apresentadas as atividades do curso de 

extensão, justificando a escolha de cada uma. Logo após, os participantes 

responderam um breve questionário sobre suas impressões, como um 

profissional que ensina Matemática, a respeito do conceito de função. No Quadro 

12 estão as referidas perguntas. 

Quadro 12 – Perguntas sobre o processo de ensino-aprendizagem de função. 

Fonte: elaborado pelo próprio autor. 
 

1) Ao ouvir o termo “função”, qual a primeira coisa lhe vem à mente? 

 

2) De 0 a 10, o quão importante você considera o ensino de função na aprendizagem do 

aluno, seja em Matemática seja para o cotidiano? Por quê? 

 

3) Como você iniciaria o ensino de Função em sua sala de aula? Que recursos utilizaria 

para lhe auxiliar nesta tarefa? Por que adotaria esta abordagem? 

 

4) Pensando no ensino Função, o que você considera fundamental, opcional e o que seria 

realmente dispensável para sua abordagem na Educação Básica? 

 

5) O que você entende por cada uma dessas noções? Não se preocupe com definições 

formais. Dê um ou dois exemplos que esclareçam seu entendimento. 

aluno, seja em Matemática seja para o cotidiano? Por quê? 
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Para a segunda etapa, que teve dois momentos, os participantes foram 

divididos em três duplas e um trio. No primeiro momento, de exploração e análise 

das produções dos licenciandos, os participantes foram munidos de uma ficha de 

descrição de uma das atividades do curso de extensão, ressaltando a noção 

essencial explorada, as perguntas feitas aos participantes do curso e suas 

respostas, e uma folha contendo um questionário que buscava avaliar a atividade 

do ponto de vista do profissional que ensina Matemática.  No Quadro 13 estão as 

perguntas feitas durante este momento.  

Quadro 13 – Perguntas para avaliação de uma das atividades do curso de 
extensão. 

Fonte: elaborada pelo próprio autor.  

 

O segundo momento, denominado Trocando ideias, foi reservado para que 

os grupos trocassem as atividades entre si, fornecendo inclusive as respostas 

dadas ao questionário. Foi garantido que cada grupo não trabalhasse com a 

mesma atividade. Desta forma, cada grupo teve que analisar e alterar as 

respostas recebidas sem que fornecesse uma resposta completamente distinta, 

mas aprimorando a anterior. 

A última etapa, de apropriação, buscou uma discussão entre os 

participantes sobre os conhecimentos necessários ao professor de Matemática, 

a) Qual sua opinião sobre a atividade? Ela consegue explorar a noção essencial que a 
inspira? Por quê? Explora alguma outra? Justifique. 
 
b) O uso de Tecnologias Digitais gera algum ganho ou perda – do ponto de vista do 
processo ensino-aprendizagem para exploração da atividade? Justifique com exemplos. 
 
c) Você considera que, de maneira geral, as perguntas estão em conformidade com os 
objetivos? Há perguntas que você não faria, modificaria ou acrescentaria? Justifique. 
 
d) Sobre as respostas dos alunos, atenderam as suas expectativas? Quais inferências 
podem ser feitas a partir delas? 
 
e) A atividade, de maneira geral, consegue se estabelecer conexão com o conceito de 
Função? Se não, o que você mudaria para que isso aconteça? 
 
f) Proponha uma atividade que poderiam trabalhar a mesma noção explorada na atividade 
que sua dupla analisou, tendo em vista o ensino de Função e utilizando tecnologias. 
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quando precisa elaborar atividades sobre o conceito de função, levando em 

consideração o uso das noções essenciais. Neste ponto, os participantes foram 

levados a refletir de forma crítica sobre as potencialidades e os desafios do 

ensino sob este paradigma, bem como o papel da utilização de tecnologias 

digitais neste mesmo âmbito, de forma a ampliar as discussões sobre o processo 

ensino-aprendizagem de função. 

A seguir, apresentamos a análise dos dados subsidiada pelo nosso 

referencial teórico. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo apresentamos a análise da implementação do Curso de 

Extensão, realizado em janeiro de 2018, com licenciandos em Matemática de uma 

universidade estadual fluminense, e do Minicurso realizado em junho de 2018, 

durante o VII Encontro de Educação Matemática do Estado do Rio de Janeiro. As 

análises das duas implementações foram inspiradas na Análise Temática de 

Conteúdo, a ser explicada a seguir.  

 

5.1. Análise Temática de Conteúdo 

 

A fim de garantir uma leitura coerente dos dados obtidos durante a fase de 

campo da pesquisa, usamos a técnica de análise temática de conteúdo (ATC). Tal 

escolha se mostrou acertada na medida em que a própria análise faz emergir 

categorias ou temas relevantes à pesquisa. Nesse contexto, tal método é capaz 

de jogar luz sobre as informações pertinentes à pesquisa seguindo padrões 

criteriosos que logo serão explicitados. Apontada por Richardson (1999) como a 

mais antiga e mais utilizada técnica de análise de conteúdo, apesar de o autor 

detalhar o histórico desse procedimento, apresentando algumas de suas 

diferentes correntes, nosso objetivo aqui é simplesmente apresentar as suas 

bases de forma sucinta, bem como justificar o seu uso dentro da presente 

pesquisa. Primeiramente, a fim de dar uma perspectiva objetiva sobre a técnica, 

recorremos a Bardin (1979), que citado por Richardson (1999) diz que 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, através dos procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que 
permitam inferir conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção dessas mensagens. (BARDIN, 1979, p. 31 apud 
RICHARDSON, 1999, p. 223) 

 

Em segunda instância, é importante ressaltar que esta técnica foi, segundo 

Laville e Dionne (2008) e Richardson (1999), inicialmente utilizada em pesquisas 

quantitativas, tendo sido estendido em um segundo momento para pesquisas 

qualitativas. A nossa pesquisa se aproxima do uso qualitativo da ATC, tendo como 

características metodológicas marcantes: objetividade, sistematização e 
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inferência. Esta última característica é a que permite ao pesquisador sair da 

descrição e chegar à interpretação. (RICHARDSON, 1999, p. 223-224).   

Para entender a dinâmica do uso da ATC nesta pesquisa, a partir de todos 

os dados gerados, sejam das atividades, sejam das transcrições, tanto no Curso 

de Extensão - cuja atenção esteve voltada para os grupos focais da consolidação 

- quanto no minicurso, considerando as fases desse procedimento,  realizamos 

uma atenciosa leitura dos referenciais teóricos, procurando identificar indicativos 

de como funciona o processo de ensino e aprendizagem do conceito de função, 

bem como organizamos e lemos pesquisas anteriores sobre o conceito de função, 

procurando entender os possíveis percursos que a pesquisa poderia tomar, a fim 

de confrontar as inferências realizadas com as ideias de Tinoco e col. (2009), 

como será discutido mais adiante. Para isso, como já citado, fizemos uso da 

técnica de análise temática do conteúdo, que: 

consiste em isolar temas de um texto e extrair as partes utilizáveis, de 
acordo com o problema pesquisado, para permitir sua comparação com 
outros textos escolhidos da mesma maneira. Geralmente, escolhem-se 
dois tipos de tema: - principais e secundários. O primeiro define o 
conteúdo da parte analisada de um texto; o segundo especifica diversos 
aspectos incluídos no primeiro. (RICHARDSON, 1999, p. 243) 

  

Nas seções a seguir, apresentamos as análises das implementações do 

curso de extensão e do minicurso, previamente apresentado. 

 

5.2. Análise da Implementação do Curso de Extensão 

 

Nesta seção faremos uma análise dos dados obtidos no último encontro do 

curso de extensão, o encontro de consolidação das respostas das atividades e 

conversa com os licenciandos sobre suas impressões a respeito do impacto das 

atividades na construção das noções essenciais ao conceito de função (TINOCO 

E COL., 2002) a partir das atividades com o GeoGebra, sobre a importância 

dessas noções para o conceito de função e seu uso didático para a construção 

desse importante conceito matemático. Primeiro faremos um detalhamento 

estrutural do encontro, de caráter mais descritivo, visando explicar como se deu o 

funcionamento da consolidação, quem são os participantes e quais são os 

objetivos. Esse detalhamento será seguido de uma exposição da dinâmica do 

encontro, sendo destacada a análise dados ao longo da apresentação. 
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A etapa de consolidação do curso de extensão realizado em janeiro de 

2018 teve duração de 3 horas - assim como os três encontros que a precederam -

, visando a construção coletiva do conceito de função por parte dos participantes 

por meio de discussões conjuntas e análise das respostas dadas pelos próprios 

em encontros anteriores. Para este encontro, foram propostas as seguintes 

atividades: a) definição informal das quatro noções essenciais; b) discussão sobre 

as atividades realizadas no segundo dia; c) alteração das definições presentes 

nas atividades do item b; d) discussão sobre as atividades realizadas no terceiro 

dia; e) alteração das definições presentes nas atividades do item no d; e) 

definição do conceito de função usando explicitamente as noções essenciais. 

É importante ressaltar que, após atividade descrita no item a, as duplas 

tiveram suas folhas de resposta trocadas, a fim de que alterassem as definições 

dadas pelos colegas após as discussões coletivas. Tal ato foi pensado para que 

os alunos refletissem sobre as palavras escolhidas pelos seus colegas, ainda que 

concordassem com as definições exposta. Outro ponto digno de nota - no que diz 

respeito aos itens ―c‖ e ―e‖ -, é o fato de que, além das alterações, os participantes 

deveriam sugerir perguntas pertinentes às atividades analisadas, bem como 

destacar as potencialidades e os desafios advindos do uso de TDIC na 

apresentação das atividades por meio de applets.   

Neste último dia, participaram 10 alunos licenciandos, aqui representados 

pelos códigos Ai, com i = 1...10, para efeitos de identificação tanto de suas falas 

quanto de seus escritos. Adotamos esses códigos para preservar a identidade dos 

participantes da pesquisa. Cabe sinalizar que nem todos os participantes deste 

encontro estiveram presentes em todos os encontros anteriores. Tendo isso em 

vista, os participantes foram divididos em cinco duplas, de modo que ao menos 

um dos componentes tenha participado do curso todo. Assim, todos os grupos 

teriam um mínimo contato com todas as atividades trabalhadas e com as ideias já 

abordadas. 

Nossos objetivos ao analisar especificamente este encontro de 

consolidação, são evidenciar três situações: a (re)construção do conceito de 

função a partir das noções essenciais - dando ênfase nas contribuições e os 

desafios surgidos; as potencialidades e os desafios do uso dos recursos 

tecnológicos empregados nas atividades trabalhadas; os obstáculos 
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epistemológicos sobre o conceito de função que os participantes trazem - ao 

tentar definir as noções essenciais ao conceito - e os seus atos de compreensão 

dos obstáculos - ao alterarem as definições dos colegas após discussões ou na 

produção de questionamentos para situações de ensino utilizando as mesmas 

atividades que trabalharam. 

 Destacaremos alguns registros escritos dos participantes, bem como 

alguns comentários realizados por eles durante o curso, a fim de sinalizar indícios 

que justifiquem ou exemplifiquem as ideias abordadas nessa análise.  A seguir, 

apresentaremos a estrutura da consolidação e, ao longo da análise, serão 

trazidas as atividades propostas aos participantes. 

A primeira atividade reservada aos participantes foi definir informalmente as 

noções essenciais ao conceito de função trabalhadas durante o curso de 

extensão. Desta forma, eles deveriam resgatar de suas experiências as ideias 

que guardaram sobre variável, dependência, regularidade e generalização, de 

preferência se apoiando nas atividades realizadas nos últimos dias. 

Após essa primeira atividade, trocamos a folha de resposta entre as duplas 

e iniciamos uma discussão sobre as duas atividades realizadas no segundo dia: 

―Triângulo inscrito no quadrilátero - parte I‖- referente à noção de variável - e 

―Atuação dos freios‖ - referente à noção de dependência. Neste ponto da 

consolidação, apresentamos slides com imagens dos applets, a fim de resgatar a 

memória dos participantes, perguntando-lhes ―Que noção essencial ao conceito 

de função estava sendo trabalhado?‖. Além das imagens, foram trazidas nos 

slides respostas de alguns participantes dadas no segundo encontro citado, a fim 

de ajudar as duplas a correlacionar a atividade a uma noção.   

Depois de intenso debate - quando foi atribuída uma noção a cada 

atividade -, propusemos que os participantes, munidos das definições de noções 

dadas por outra dupla, identificassem nelas pontos passíveis de mudança e 

fizessem alterações - apenas nas noções que havíamos identificado -, levando 

em consideração toda a discussão realizada. Também foi pedido que os mesmos 

sugerissem perguntas para as atividades que acabaram de analisar, visando usá-

las com alunos do Ensino Médio para trabalhar as noções identificadas. Além 

disso, cada dupla deveria apontar as potencialidades e os desafios gerados pelo 

uso de TDIC em cada atividade através dos applets. 
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Após a execução das atividades citadas anteriormente, retomamos o 

momento de discussão, a fim de abordar as atividades referentes ao terceiro dia 

do curso: ―Comboio de quadrados‖ e ―Quadro numérico‖ - referentes à noção de 

regularidade -, e ―Triângulo inscrito no quadrilátero - parte II‖ - referente à noção 

de generalização. O modelo de discussão segue a mesma linha do anterior aqui 

citado, com apresentação de slides com imagens dos applets e respostas de 

alguns participantes dadas no encontro anterior. Os participantes também são 

alertados que duas das atividades se referem a uma das noções de maneira 

complementar entre si. Findada a discussão, quando as noções restantes foram 

associadas às atividades, novamente lhes é pedido que identificassem pontos 

passíveis de mudança nas definições dos colegas para que fizessem alterações, 

sugerissem perguntas para as atividades analisadas e apontassem as 

potencialidades e os desafios gerados pelo uso de TDIC em cada atividade.  

Por fim, a última atividade das duplas durante a consolidação seria definir o 

conceito de função usando maneira explícita as noções essenciais que 

trabalhamos ao longo de todo o curso. Assim os participantes apresentariam um 

produto para todo o processo de (re)construção do conceito de função. 

 A consolidação teve um caráter reflexivo, especialmente se comparada 

aos demais encontros. Diante disso, não iniciamos qualquer discussão com os 

participantes, limitando-nos a dar simples orientações sobre o que fazer. 

Pedimos-lhes que formassem duplas e que tentassem definir os conceitos 

explorados nos applets sem recorrer a formalidades. Esse pedido tinha como 

objetivo verificar quais impressões permaneceram no imaginário dos participantes 

após sua exposição às atividades e discussões ao longo dos três primeiros 

encontros. 

Dando continuidade, houve um momento de discussão a respeito das 

atividades realizadas no segundo e no terceiro encontro e as folhas de resposta 

foram trocadas entre as duplas, seguido de um pedido para que uma dupla 

mexesse nas definições escritas por outra dupla para as noções essenciais 

exploradas a partir dos applets, a fim de expressarem o efeito das discussões 

sobre as noções em cada uma das duplas - e se conseguiram superar algum 

obstáculo epistemológico que eventualmente tenha surgido -, bem como a 

influência do uso da TDIC na execução da atividade. Os obstáculos e seus atos 
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de superação também foram analisados nas atividades em que os participantes 

propuseram perguntas para serem feitas a partir da manipulação dos applets 

apresentados nos encontros anteriores. 

Ao observarmos as respostas dadas pelas duplas, notamos, para cada 

noção, um padrão em suas falas. Desta forma, tomamos a ―definição‖ mais 

representativa informada dentre as duplas para, assim, analisar os eventuais 

obstáculos epistemológicos sobre o conceito de função - explícitos ou não – que 

surgem no discurso das duplas sobre as noções. Na figura a seguir, 

apresentamos a definição proposta pelos participantes A1 e A2 para a noção de 

variável. 

Figura 7 - Definição proposta pelos alunos A1 e A2 para a noção de variável 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Notemos que nessa primeira percepção29 da dupla, há uma clara distinção 

entre variável e incógnita, o que, segundo Sierpinska (1992), costuma ser um dos 

grandes obstáculos epistemológicos encontrados ao abordar a temática - ainda 

que, talvez por ser escrito de maneira informal, o uso das palavras ―assume‖ e a 

não consideração sobre que valores são esses possa causar problemas futuros. 

O uso desse termo, inclusive, pode ser um indicativo da co-ação30 realizada entre 

os participantes e os applets. Observemos as discussões sobre a atividade 

“Triângulo Inscrito no quadrilátero - Parte I”, em que surgiu o seguinte diálogo:  

 

Pesquisador: Então, qual dessas quatro noções vocês acham que a 
atividade [―Triângulo Inscrito no quadrilátero - Parte 1‖] está 
trabalhando?  
A1: acho que variável. - em coro, a turma a segue: Variável! 
Pesquisador: Variável!? Todo mundo concorda? Por quê? 
A5: Porque o ponto E fica variando [sinalizando a variação com a mão 
esquerda].  
Pesquisador: Só isso!?  
A6: Eu acho que é dependência, cara.  
A9: É dependência e variável. 
A5: A área depende da distância do ponto E e a variável [é o ponto] E. 
Pesquisador: A gente pode pensar nas duas noções, mas será que 

                                                             
29  Rangel, 2015. 
30  Moreno-Armella, Hegedus e Kaput, 2008. 
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uma prevalece em relação a outra? 
A6: Dependência, eu acho. Porque, se eu continuo aqui [gesticulando 
pra indicar a posição inicial do ponto E], x aqui [o segmento AE] vai 
depender pra onde for a área. Vai ficar dependendo, a área total. 

 

Alguns pontos são dignos de nota neste diálogo: A associação da noção de 

variável com a variabilidade da função; a dificuldade de estabelecer a ideia de 

variável como a que prevalece. Estes atos claramente são o que, segundo Davis 

e Renert (2009, apud RANGEL 2015) indica como sendo a segunda ênfase, 

indicada como estruturas. O caráter imprevisível entre associações é nítido, ainda 

que possamos fazer certas predições a respeito.  

Além disso, o uso de gestos surgiu como complemento à argumentação 

desenvolvida. Este uso nos parece resultado da interação entre usuários e os 

softwares de Matemática de dinâmica. A co-ação usuário-mídia que se 

estabeleceu nos encontros prévios produziu novas formas de demonstração, a 

partir da inserção do movimento corporal à fala, como preconizavam Moreno-

Armella, Hegedus e Kaput (2008). Observemos neste ponto que há certa 

dificuldade de estabelecer a ideia de variável como a que prevalece. Isto também 

converge com um dos obstáculos trazidos por Sierpinska (1992) que aponta a 

ordem das variáveis com irrelevantes - no sentido de definir quem é a variável 

dependente ou independente. Claramente foca-se tanto em justificar que a 

dependência prevalece em relação a variável na atividade que a percepção de 

que a posição do ponto E está associada a variável independente e a área do 

triângulo, à variável dependente é posta em uma posição de menor destaque.  

Sobre o fato anterior, enxergamos sua ocorrência atrelada à passagem 

dessa atividade - que poderia ser executada em uma mídia estática - para uma 

mídia dinâmica, como mostram Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008). 

Segundo os autores, tal mudança de mídia pode trazer novas contribuições como 

também dificuldades por trazer em si um sistema de notações próprio. Diante 

disso, cremos que a interação entre usuário e mídia, neste caso, tenha interferido 

no foco, ainda que parcialmente, da atividade explorada. Mais do que isso, ao 

realizarem a passagem da representação geométrica dinâmica do conceito de 

função para uma representação verbal, o destaque à diferenciação entre as ideias 

de variável e incógnita, bem como a diferenciação entre variável dependente e 

independente foi relegado ao segundo plano. 
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A partir do que foi citado, destaca-se que os alunos apresentam, segundo 

Bergeron e Herscovics (1982), uma oscilação entre dois níveis de compreensão: 

a intuitiva e a matematização inicial. Consideramos isso, pois claramente a forma 

que os participantes pensam as ideias trabalhadas é baseada principalmente na 

percepção visual - o que é consistente como o primeiro nível citado -, apesar de 

haver certa organização das ideias intuitivas - consistente com o segundo nível. 

Isto, segundo os autores31, ajuda a entender, por exemplo, por qual motivo o 

reconhecimento da dependência é mais visualizado pelos alunos, se comparada à 

distinção entre os tipos de variáveis. 

A fim de buscar visualizar se houve alteração no pensamento dos 

participantes – o que Davis (2012) chama de inferência –, bem como superação 

do obstáculo aqui destacado após o momento de discussão e reflexão, traremos 

na Figura 8 a alteração que os alunos A9 e A10 fizeram na definição apresentada 

na Figura 7.  

 

Figura 8 - Alterações dos alunos A9 e A10 sobre a noção de variável. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Nota-se que foi posta em evidência a adequação das variáveis às 

limitações do conjunto - o que pode ser subentendido como o domínio e 

contradomínio. Ao trazer este ponto, foi apurada a relação com o respectivo 

applet, no que tange a variação e os limites impostos a cada variável. Do ponto de 

vista dos níveis de compreensão de Bergeron e Herscovics (1982), a organização 

e, de certa maneira, quantificação da noção envolvida indica o uso de 

matematização inicial na alteração em questão. O conjunto de questionamentos 

propostos por A7 e A8, identificados na figura 9 ressalta a busca, ainda que de 

maneira tímida, estabelecer as devidas diferenças entres as variáveis, o que, 

segundo Sierpinska (1992) é um ato de compreensão.  

 

 

                                                             
31 Bergeron e Herscovics, 1982. 
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Figura 9 - Perguntas sugeridas por A7 e A8 para serem feitas na atividade 

―Triângulo inscrito no quadrilátero - Parte I‖ 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Avançando para a próxima noção, neste ponto trataremos da noção de 

dependência, tratada na atividade ―Atuação dos freios‖, muito pertinente ao 

conceito de função. Novamente traremos as percepções de uma dupla que se 

mostra mais representativa e ressaltaremos parte do diálogo estabelecido com os 

licenciandos que, por vezes, mostraram bastante dificuldade de distinguir que 

noção prevalece na atividade, ainda que reconhecessem as estruturas do 

conceito expressando a diferença teórica entre ambas. 

Foi retomada a dificuldade dos participantes em identificar qual noção 

prevalece na atividade 1 - se era a noção de variável ou de dependência -, 

apresentamos a segunda atividade - chamada ―Atuação dos freios‖ -, a fim de 

contrapor a primeira e, assim, buscar analisar a reação dos participantes na 

tentativa de distinção de prevalência.  Na figura 10 está a resposta dos alunos A9 

e A10 que representa o entendimento majoritário dos participantes.  

 

Figura 10 - Definição proposta pelos alunos A9 e A10 sobre a noção de 

dependência. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Neste ponto, a percepção da dupla é marcada pelo uso das palavras 

ligação e consequência em sua fala, expressando uma certa equiparação entre 

relações de dependência - nesse caso, explicitamente relações funcionais - e 

relações causais. A escolha das palavras revela uma organização de pensamento 

consistente à matematização inicial de Bergeron e Herscovics (1982). E se 

reforça quando percebemos que a definição da noção se confunde claramente 

com o procedimento que o envolve. Sierpinska (1992) atenta para o fato de que 

as relações funcionais podem ser usadas de maneira mais abrangente na análise 

de múltiplas situações - sejam processos causais ou não, - enquanto as relações 

causais estão limitadas - sendo ambos parte do esforço humano em explicar o 

mundo ao nosso redor, mas tendo cada uma o seu papel. 

Ao relembrar a atividade aos alunos, surgiu o seguinte diálogo. 

Pesquisador: Então, qual desses conceitos [as noções essenciais] 
vocês acham ou lembram que essa atividade trabalhou? 
A10: Eu acho que é mais dependência. 
A9: Dependência. 
A10: Porque o tempo de frenagem depende da velocidade. 
Ag: O tempo de frenagem depende da velocidade, né!? 
A10: Sim. 
Pesquisador: Então, a gente concorda que as duas estão variando, 
certo!? 
Todos: sim. 

 

Neste ponto, passamos a provocá-los a partir do fato de os mesmos já 

possuírem alguma concepção sobre função - o que com certeza os influenciou ao 

realizarem e analisarem as atividades. 

Pesquisador: O que diferencia ambas? 
A9: Ela [a atividade 2] é variável, mas por ser de variável acaba se 
tornando dependência. 
Pesquisador: Então, o foco da atividade 1 era a variabilidade do ponto 
E, é isso!? 
[silêncio] 
Pesquisador: [...] tá, vamos lá, só pra dar uma relembrada. Dessas 
questões propostas na atividade 1... Nas primeiras questões, aquela 
caixa não tava selecionada [checkbox exibir área], então a gente não 
conhecia a área, certo!? E a partir de um dado momento, a gente fixou 
uma área, beleza!? Então, uma das coisas que a gente tava trabalhando, 
a partir disso, era verificar quais papéis o ponto E tava assumindo 
nesses diferentes momentos. O que diferencia as duas atividades então? 
Pra vocês as duas falam de variável e de dependência? O que diferencia 
as duas? 
A10: [...] é a possibilidade de você ver, observar, a variável. A outra não 
tinha como você movimentar. Eu acho que foca mais nessa questão da 
variável. O intervalo ali do vértice. 
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Dentro deste contexto, o diálogo explicitado ressalta a construção teórica 

que os participantes parecem possuir a respeito do conceito de função. Tal 

construção faz com que eles encontrem dificuldade em definir a ideia de 

dependência sem recorrer - ainda que de maneira indireta - a ideia de variável. 

Em outras palavras, surge todo um debate em torno da estrutura existente, ou 

seja, sobre as relações entre as diferentes noções essenciais discutidas (DAVIS, 

2012). 

Muito disso pode ser explicado a partir de um obstáculo epistemológico 

caracterizado por dar à definição do conceito - de função - um caráter descritivo 

do objeto, em vez de ser uma determinação vinculativa sobre ele (SIERPINSKA, 

1992). Dessa forma, ao encontrarem objetos que reconhecem como função, os 

participantes buscam elencar todas as possíveis características predominantes 

do ensino usual do conceito32 e buscá-las dentro do exemplo abordado. 

É importante destacar também que diferente da primeira atividade que 

pode ser considerada de estágio dinâmico contínuo33, segundo Moreno-

Armella, Hegedus e Kaput (2008), a segunda atividade se aproxima mais da 

descrição dos autores sobre o estágio Estático computacional34. Conjecturamos, 

portanto, que a falta de co-ação de atividades apresentadas em mídias nesse 

estágio acarrete na dificuldade de fiar toda conceptualização a partir do 

pensamento visual, necessitando uma maior organização das ideias abordas, 

como sugerem Bergeron e Herscovics (1982).  

Após as discussões, os alunos A5 e A6 modificaram a definição proposta, 

buscando ressaltar a possibilidade de a relação de dependência ser 

multivalorada.  

 

 

 

                                                             
32 Modelo conjuntista, amplamente usado, segundo Tinoco e col (2009), no qual busca-se 
reconhecer o domínio e o contradomínio geralmente representados por x e y, respectivamente, 
estabelecendo que para todo x existe um, e somente um, y, tal que y = f(x). 
33 Dinâmico contínuo - há a possibilidade de exploração de propriedades que necessitam de uma 
nova perspectiva, gerando uma sensação de manipulação direta doe um objeto por parte usuário 
(MORENO-ARMELLA, HEGEDUS E KAPUT, 2008.). 
34 Estático computacional - resposta computacional permanece estática, havendo interação em 
uma só via (MORENO-ARMELLA, HEGEDUS E KAPUT, 2008.). 
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Figura 11 - Alterações dos alunos A5 e A6 sobre a noção de dependência. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Assim como na noção anterior, as perguntas propostas pelos participantes 

tendem a explorar justamente o obstáculo analisado anteriormente. Neste caso, 

as implicações surgidas a partir das discussões realizadas traz uma alteração 

visível na definição (DAVIS, 2012). Mais abaixo a Figura 12 e a Figura 13 expõem 

uma pergunta dos participantes A3 e A4 e outra dos participantes A9 e A10, 

respectivamente, que a nosso ver se complementam e buscam compreender o 

tipo de relação estabelecido entre as grandezas trabalhadas, dando a devida 

discriminação às variáveis dependentes e independentes. 

 

  Figura 12 - Perguntas sugeridas pelos alunos A3 e A4 para serem feitas na 

atividade ―Atuação dos freios‖ 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Figura 13 - Perguntas sugeridas por A9 e A10 para serem feitas na 

atividade ―Atuação dos freios‖. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

É fundamental ressaltar que os encontros que precederam a consolidação 

foram desenhados para identificar afinidades e diferenças entre duas ou mais 

noções e que consideramos os fatos narrados nas análises anteriores como 

normais, haja vista os obstáculos epistemológicos trazidos pelos alunos pela 
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construção original que tiveram do conceito de função. Segundo Sierpinska 

(1992), isso não é necessariamente ruim, pois é natural dos processos de 

construção de conhecimento. Davis (2012) corrobora tal entendimento quando, 

ao elaborar suas ênfases, estrutura etapas em que há observação das relações, 

exploração das implicações e, por fim, quebra das preconcepções. É fato, 

portanto, que, após essas discussões prévias, há necessidade de refletir sobre a 

existência de cada uma dessas noções de maneira independente, como 

anteriores à construção do conceito de função em si. 

As próximas duas noções abordadas são regularidade e generalização, 

trabalhadas no terceiro encontro. Cada uma abordada de maneira independente 

a priori. Contudo, serão destacadas suas semelhanças e diferenças ao longo das 

análises sobre as respostas e falas dos participantes, assim como ocorreu nas 

noções de variável e dependência. A figura 14 apresenta a definição proposta que 

consideramos representativa dos participantes sobre regularidade. 

 

Figura 14 - Definição proposta pelos alunos A7 e A8 sobre a noção de 

regularidade 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao analisar com atenção as duas afirmações trazidas na figura 14, é 

evidente a seguinte percepção da dupla: ―no cerne da identificação do que é uma 

função, reside necessariamente algum tipo de padronização‖. Em outras 

palavras, se não há padrão, então não é uma função. Mais que isso, a fim de 

justificar essa ideia, aponta-se que isso ocorre, ―mesmo que não perceptível à 

primeira vista‖. Este tipo de inferência incorre em duas situações que cabem 

análise: a ocorrência de uma variação do obstáculo epistemológico que afirma 

que funções são sequências e o provável desconhecimento das possibilidades 

de funções existentes. 

Sobre o obstáculo supracitado, Sierpinska (1992) reafirma por vezes que a 

utilização de tabelas e outras ferramentas, a fim de interpolar valores, acabam por 

gerar uma espécie de ―salto‖ lógico entre o que é aquela representação que 
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explora parte de uma função e o que é a função em si. Esse ―salto‖, de acordo 

com nossa leitura de Bergeron e Herscovics (1982), pode estar entre dois níveis 

de compreensão: a matematização inicial e a abstração. O que difere ambos é a 

capacidade de articulação e justificação empregada pelo aluno. Enquanto o 

primeiro nível basta reconhecer o padrão, entendemos que para o segundo é 

necessário que o padrão seja caracterizado. 

Por outro lado, isso não significa dizer que sequências não são funções, 

mas sim compreender que a forma como lidamos com as mesmas está restrita a 

um tipo de contexto - em geral um conjunto discreto de valores associados -, 

enquanto a abrangência das funções exige um aprofundamento maior - por conta 

de sua natureza contínua. 

Compreender essa diferença não torna a busca por regularidades no 

comportamento, independente da representação utilizada, menos importante. 

Contudo, é necessário entender que esta é uma noção capaz de gerar subsídios 

para a compreensão futura do fato, e não uma ferramenta de descrição e 

compreensão do fato em sua totalidade, em qualquer caso que seja usado. A fim 

de exemplificar esta ideia, traremos um trecho da discussão a respeito das 

atividades 3 - ―Comboio de quadrados‖ - e 4 - ―Quadro numérico‖. 

 

A7: Acho que é regularidade. 
Pesquisador: Regularidade? Mas por quê? 
A7: É, porque eu entendo regularidade como padrão. E nada é mais 
padrão que PA. 
Pesquisador: Justo. Mas PA é o único tipo de padrão? Regularidade se 
baseia só na ideia de padrão? Dá pra se conjecturar coisas além disso ou 
a partir disso/ Como que funciona pra você essa ideia de regularidade? 
A7: De regularidade? 
Pesquisador: Isso, já que você trouxe essa. 
A7: Eu entendo...como não vim quarta-feira (terceiro dia do Curso, 
pertinente a essas atividades), eu entendo regularidade como se fosse 
mesmo um padrão. Você olha pra uma função, olha pra um determinado 
comportamento e, independente de que comportamento é. 
Pesquisador: Precisa ser função ou pode ser qualquer coisa? 
A7: Não sei, eu pensei mais em função mesmo. 
Pesquisador: Mas PA é uma função, por exemplo? 
Turma: Não sei, pode ser, né!? 

 

Esse diálogo, além de exemplificar o ponto tratado anteriormente, aborda o 

já citado desconhecimento de outros tipos de função. Sierpinska (1992) é 

categórica ao dizer que, pelo fato de os alunos historicamente só terem contato 

com funções lineares, quadráticas e trigonométricas, é comum conceberem uma 
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ideia de ―bom comportamento‖ de uma função. Em outras palavras, a associação 

do conceito de função à existência necessária de um padrão muito se dá pela 

percepção restrita gerada a partir dos poucos exemplos trabalhados durante a 

vida acadêmica.  

É interessante notar nesse diálogo que A7 necessariamente associa a ideia 

de padrão - e consequentemente a noção de regularidade - ao conteúdo de 

progressão aritmética, o que segundo Bergeron e Herscovics (1982), caracteriza 

uma compreensão a partir de uma matematização inicial. Na sequência do 

diálogo acima, a discussão sobre o uso de padrões foi prosseguida. 

 

A9: Tanto é que nos quadrados a gente até achou 2n+2 e aí a gente foi 
pensando na quantidade de quadrados. 
Pesquisador: Mas eu posso pensar, na realidade, em relação a qualquer 
coisa, formas geométricas.  Não precisa ficar preso à função. [...] de que 
forma essa regularidade está ligada à ideia de função? Ela é tão 
importante assim ou precisa de uma noção anterior a ela, para que ela se 
linque com função? 
A9: Não me vem nada na cabeça agora. 
Pesquisador: [...] pra deixar vocês intrigados: determinante é função? 
Todo mundo sabe o que é determinante, estudaram? Pensem e depois 
me digam. 

 

É importante destacar que, ao relacionar diferentes percepções, dando 

ênfase estruturas, como conectar o perímetro com a quantidade de quadrados na 

atividade 3, A9 atinge, segundo Bergeron e Herscovics (1982), a abstração, pois 

há uma justificação simples para o uso da expressão citada. Conjecturamos que 

tal associação pode ter correlação com o fato de o applet apresentar 

dinamicamente a justaposição dos quadrados - o que possibilita uma mudança 

significativa com relação à versão estática da atividade. Neste caso, seguindo 

Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008), questionamos se a co-ação 

proporcionada pelos softwares de Matemática dinâmica não altera as formas de 

demonstração, sendo a justificativa dada por A9 suficiente como prova. 

Outro ponto de destaque é o uso da representação analítica como forma de 

destacar o conceito do procedimento, sendo uma das características da 

abstração, segundo Bergeron e Herscovics (1982). Esta ação, segundo 

Sierpinska (1992), associa a expressão analítica como a representação definitiva 
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para o conceito de função. Segundo a autora35, este é mais um obstáculo 

epistemológico comum que tende a associar apenas expressões analíticas como 

merecedoras da alcunha de função, colocando-a em um patamar superior às 

demais representações, como verbais e gráficas. 

Além do que já foi citado, o participante justificou que progressões 

aritméticas são funções. Ele faz isso a partir da identificação de uma expressão 

algébrica que satisfaça a relação já antes descrita, como se a expressão fosse a 

representação definitiva para o conceito de função. Este é mais um obstáculo 

epistemológico comum que tende a associar apenas expressões analíticas 

como merecedoras da alcunha de função, colocando-a em um patamar 

superior às demais representações, como verbais e gráficas. 

Assim, a pergunta sugerida pelos participantes A1 e A2 tenta superar o 

problema da exigência de um padrão - em outras palavras, uma quebra de 

preconcepção em relação a necessidade de um bom comportamento - para 

instigar o aluno à reflexão sobre toda função possuir um padrão. Esta ideia é 

preconizada pela ênfase a etapa de combinação sugerida por Davis (2012). Veja 

na figura 15 a pergunta da dupla. 

 

Figura 15 - Perguntas sugeridas pelos alunos A7 e A8 sobre a noção de 

Regularidade 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na sequência, abordaremos a noção de generalização, trabalhada nos 

encontros anteriores a partir da atividade 5 chamada ―Triângulo Inscrito no 

quadrilátero - Parte 2‖. A definição proposta pelos participantes A9 e A10, 

apresentada na figura 16, foi considerada aquela que melhor representava as 

ideias do grupo. Também observaremos os diálogos ocorridos durante a 

consolidação sobre a temática. 

 
 
 

                                                             
35 Sierpinka, 1992. 
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Figura 16 - Resposta dos alunos A9 e A10 sobre a noção de Generalização. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Talvez a mais abstrata de todas as noções - ainda que todas requeressem 

algum nível de abstração, graças ao objeto tratado -, inevitavelmente a percepção 

dos participantes estava associada à ideia de regularidade - assim como ocorreu 

entre variável e dependência, dificuldade de dissociá-las. Isto ocorre justamente 

pelos procedimentos, já discutidos aqui, que tendem a identificar uma função a 

partir características pontuais, recorrendo prioritariamente à regularidade e depois 

a um ―salto epistemológico‖ para abstrair alguma ideia no conceito de função.  

Sobre a definição, logo no seu início, o caráter abstrato está devidamente 

demarcado, quando a dupla argumenta ser ―a capacidade de entender um 

elemento matemático‖. Por outro lado, ao utilizarem-se da ideia de ―encaixá-lo em 

outras situações parecidas‖, tal definição faz com que a compreensão do tal 

―elemento matemático‖, na verdade, seja a identificação de atributos que seriam 

descritos pela generalização, e não ideias centrais de algum conceito. 

Outra situação comum é, justamente, assumir que a generalização é o 

processo de compreensão de um conceito a partir da expressão de uma lei 

analítica. Bergeron e Herscovics (1982) identificam como uma das características 

da abstração a generalização e a escrita de expressões analíticas. Este obstáculo 

formatado por Sierpinska (1992) já citado aqui dá os devidos indícios de como o 

processo de algebrização é forte no Ensino de Matemática. Isso fica explícito no 

trecho de conversa apresentado a seguir. 

Pesquisador: Então, pessoal, qual a ideia que vocês têm aí? 
Justificando... 
A2: Generalização. 
Pesquisador: Fala A2, de que forma você acha que a generalização está 
aí nessa atividade? 
A2: É porque você estabelece uma ligação entre função e geometria. 
Você utilizou uma coisa, mas tava em outra. 
Pesquisador: Então você tá dizendo que a gente usou uma coisa como 
uma ferramenta pra abranger ou algo do tipo? 
A2: Um complemento. 
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Esta fala indica que A2 entende que função é a ferramenta utilizada para 

generalizar algum conceito de outra área, mesmo matemática. Essa fala vai ao 

encontro da perspectiva de Bergeron e Herscovics (1982) que indicam que o ato 

de formalizar - e seu homônimo nível de compreensão - exige justificação lógica a 

partir de operações com funções. Ao instigar os participantes a pensar em outras 

situações onde a noção poderia ser pensada ou utilizada, houve a seguinte 

discussão: 

A5: Acho que a generalização pode ser trabalhada de várias maneiras, 
cara. 
Pesquisador: Como? Quais maneiras? 
A5: Na Geometria pode ser trabalhado em área, pode ser trabalhado em 
perímetro, sei lá. 
Pesquisador: Por que que a gente generaliza? 
A5: A gente generaliza porque senão iam ficar infinitas formas pra gente 
estudar, né!? Seria bizarro pra gente estudar. Tem que generalizar as 
coisas, senão a gente vai estudar cada funçãozinha separadamente, vai 
demorar um século. 
Pesquisador: Então, no caso de função, a gente generaliza pra? 
A6: Pra aprimorar nosso estudo e não precisar estudar a mesma coisa 
parecida várias vezes.  
Pesquisador: A noção de generalização tem correlação com a noção de 
regularidade? 
Turma: Sim! 
Pesquisador: Como? 
A5: Porque a gente separa as funções que nós estudamos pelo seu 
comportamento. 
A7: A gente sabe que o gráfico da função f(x) = ax vai ser uma reta. 
Então, a gente tende a generalizar que todas as equações, que todas as 
funções de forma f(x) = ax, independente do coeficiente a, vai ter o 
mesmo comportamento. 
A4: A gente usa ela - a regularidade - pra agrupar e depois fazer uma 
generalização. 
Pesquisador: Então a regularidade vem antes da generalização? 
Turma: Acredito que sim. 
Pesquisador: É como se fosse assim: eu percebo uma sequência de 
comportamentos próximos pra casos particulares. 
A5: Certo. 
Turma: E isso é regularidade? 
Turma: Sim. 

 

Neste ponto, nota-se que há uma dificuldade para os participantes 

explicitarem qual a grande diferença entre a noção de regularidade - que se 

dedica a avaliar propriedades comuns a um conjunto de casos particulares - e 

generalização - que busca analisar propriedades que valem para quaisquer 

casos. Ao tentarem explicar as estruturas que norteavam o entendimento sobre a 

noção de regularidade e suas implicações, os participantes buscaram trabalhar 



112 
 

três tipos diferentes de representação - a verbal, a analítica e a gráfica – e, 

alternando entre as mesmas, visaram estabelecer que toda função afim tem como 

propriedade ser representado graficamente através de uma reta. 

Entretanto, claramente para os alunos, tais as mudanças de 

representações se apoiam em procedimentos para só depois ganharem status 

formal. Tal visão é justificável, na medida em que entendemos que os níveis de 

compreensão preconizados por Bergeron e Herscovics (1982) também são 

fluidos. Dessa forma, assim como a regularidade poderia ser trabalhada sob dois 

níveis de compreensão - matematização inicial e abstração -, acreditamos que o 

mesmo possa ocorrer com a generalização - sob os níveis de abstração e 

formalização. 

Observando o contexto da discussão, são trazidas nas figuras 17 e 18 

abaixo as alterações das definições propostas para regularidade e generalização, 

respectivamente, ambas produzidas pelos participantes A9 e A10. O objetivo de 

trazer duas ―correções‖ da mesma dupla é visualizar justamente as estruturas e 

implicações anteriormente citadas, expressas na dualidade regularidade-

generalização.  

Figura 17 - Alterações dos alunos A9 e A10 sobre a noção de Regularidade. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Figura 18 - Alterações dos alunos A9 e A10 sobre a noção de Generalização. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nota-se que, enquanto para regularidade a linha de raciocínio não se aplica 

necessariamente a todos os casos, para generalização é justamente a aplicação 

para toda e qualquer situação, estabelecendo assim um aparente ato de 

compreensão identificado por Sierpinska (1992) para um obstáculo 

epistemológico. Em outras palavras, para haver esse ato de compreensão, houve 
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uma combinação das estruturas, visando a substituição de uma concepção prévia 

por uma nova (DAVIS, 2012). Isso pode ser destacado inclusive nas atividades 

que foram propostas aos participantes no terceiro encontro.  

Apesar de todas as três poderem ser consideradas dentro das mídias 

dinâmicas, as atividades referentes à noção de regularidade se enquadram no 

estágio dinâmico discreto36, enquanto a atividade que trabalha a noção de 

generalização se aproxima mais do estágio dinâmico contínuo - ambos 

preconizados por Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008).  

Acreditamos que a diferença entre os estágios, em especial no que tange 

as ideias de discreto e contínuo dentro da Matemática, influenciou diretamente a 

forma como os alunos buscaram demonstrar as relações funcionais existentes 

nas atividades, sem recorrer a comum distinção de formalidade que a mídia 

estática costuma pedir (MORENO-ARMELLA, HEGEDUS E KAPUT, 2008). 

Dessa forma, as seguidas co-ações, a fim de verificar a validade de uma 

propriedade, permitiram que os participantes ―transitassem‖ pelas diferentes 

formas de representação do conceito de função. Assim, Eles exploraram ao 

máximo uma representação com objetivo de produzir evidências que suportassem 

suas conjecturas e, posteriormente, alternavam entre as representações, a fim de 

garantirem uma demonstração, bem como explicitarem suas linhas de raciocínio. 

(ARCAVI e HADAS, 2000). 

Ao destacarem a importância das TDIC, as opiniões seguiram linha 

semelhante, apontando potencialidades dos applets para quase todas as 

atividades com exceção à atividade 2 – “Atuação dos freios” –, em que muitos 

consideraram ser possível e até mais simples de trabalhar no quadro ou utilizando 

algum outro recurso. Isto converge com o fato de esta ser a única atividade que 

se enquadra no estágio estático computacional. Dos comentários feitos sobre o 

uso, o que mais chama atenção foi trazido pelos participantes A5 e A6 na figura 

19, a seguir. 

 

 

                                                             
36 Dinâmico discreto - a interação entre usuário e mídia é mutua, na medida em que o usuário, ao 
explorar atributos discretos como parâmetros e poder alterá-los, gerando, assim, reação no 
usuário para uma próxima ação. (MORENO-ARMELLA, HEGEDUS E KAPUT, 2008.) 
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Figura 19 - Comentários dos participantes A5 e A6 sobre o uso de TDIC nas 

atividades. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em outras palavras, a possibilidade manipulação e observação dinâmica 

do comportamento permitiu uma abordagem diferente para identificação das 

funções, sendo necessários outros conhecimentos que não os usuais. 

Comentários feitos por outros alunos ressaltam que ter as atividades sem precisar 

esboçar os gráficos, por exemplo, gera um ganho de tempo e foco no que é 

proposto. 

 Por fim, a última atividade proposta aos participantes foi para que eles 

definissem função utilizando-se explicitamente das Noções Essenciais discutidas 

durante todo o Curso de Extensão. Como o mesmo objetivo da primeira atividade, 

esta visa identificar que obstáculos permaneceram após toda a discussão e, 

principalmente, como os participantes internalizaram cada uma das noções e que 

papel eles atribuem a cada uma delas na construção do conceito de função. 

Serão apresentadas as definições de todas as duplas. Discutiremos os múltiplos 

aspectos que cercam cada definição, sendo destacada por último aquela que 

melhor atinge os objetivos pensados.  
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Figura 20 - Definição proposta pelos alunos A3 e A4 sobre o conceito de 

função usando a noções essenciais 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para iniciar a discussão sobre as definições pensadas pelos participantes 

sobre o conceito de função, esta, em particular, feita por A3 e A4 nos chama 

atenção. Isto ocorre, pois, mesmo com expressas orientações a respeito da 

necessidade de uso explícito das noções essenciais preconizadas por Tinoco e 

col. (2002) nesta atividade, não há qualquer menção a sequer uma delas - ainda 

que a expressão ―elementos que variam dentro de um conjunto‖ venha a fazer 

alusão à noção de variável. Tal fato suscita questionamentos sobre qual a 

motivação disso. 

Ademais, é fundamental observar que no trecho ―estabelecendo uma 

relação entre domínio e contradomínio‖ não há qualquer referência sobre que tipo 

de relação é essa. Considerando Sierpinska (1992), há de se questionar se esta 

relação pensada é de dependência um de causalidade, ou até mesmo se a 

dependência é considerada neste caso. A parte final, que destaca a possibilidade 

“haver, ou não, agrupamento de funções com comportamento parecido”, parece-

nos versar sobre as ideias de generalização e regularidade, nesta ordem - 

fazendo referência à discussão surgida sobre os gráficos de função afim. 

Consideramos, portanto, confusa a definição apresentada pela dupla. Ao 

não citar explicitamente as noções essenciais e recorrer às ideias de domínio e 

contradomínio, mesmo não tendo sido amplamente discutidas durante a 

consolidação, entendemos que a dupla não combina as múltiplas estruturas que 

teve acesso no curso, fiando-se quase que exclusivamente na visão 

tradicionalmente abordada no ensino de função, fazendo apenas leves 

apontamentos que remetem ao longe às ideias discutidas durante o curso. 
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Figura 21 - Definição proposta pelos alunos A5 e A6 sobre o conceito de 

função usando a noções essenciais 

Fonte: dados da pesquisa. 

A definição apresentada na Figura 21 acima trazida por A5 e A6 revela os 

seguintes aspectos: mesmo após as discussões que se sucederam, dois 

obstáculos epistemológicos de Sierpinska (1992) surgem logo no início, um de 

maneira mais explícita que o outro. O primeiro obstáculo mais aparente pode ser 

identificado quando a dupla afirma que ―função é um termo dito a uma equação‖, 

não havendo a devida discriminação entre ambos os conceitos. O segundo, mais 

implícito, versa sobre as variáveis estarem ou não em uma relação de 

dependência entre si, o que pode indicar, entre outras coisas, uma dificuldade de 

reconhecer a interdependência entre grandezas quando a variabilidade é da 

função é nula. Em outras palavras, isso equivale ao obstáculo em que Sierpinska 

(1992) ressalta a dificuldade comum de conceber a interdependência de variáveis 

em uma função constante. 

A indicação de que todas as funções apresentam regularidade, mesmo 

após as discussões, indicam dois aspectos já tratados por nós como a tentativa 

por garantir rigor à definição do conceito, o que incorre, segundo Bergeron e 

Herscovics (1982), na busca pela compreensão formal do conceito abordado, 

onde reconhecer um padrão é apenas um passo para estabelecer generalização 

da função. Tal fato também desvela que, mesmo após as discussões, as funções 

são compreendidas como - ou até mesmo reduzidas a - sequências e que este 

obstáculo epistemológico trazido por Sierpinska (1992) é, segundo a mesma, 

resultado do pouco contato com outros exemplos de função, fato o qual estamos 

de pleno acordo.  
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Entendemos, diante desta definição, que as noções essenciais de Tinoco e 

col. (2002), bem como o uso de TDIC não ajudam a reconstruir o conceito de 

função neste caso, mas sim estão a serviço de uma ideia pré-concebida sobre a 

mesma. Isso se traduz na manutenção do uso de outras representações, como a 

gráfica, a serviço da representação analítica (SIERPINSKA, 1992). Desta forma, a 

Matemática Dinâmica proposta por Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) 

serve para abreviar processos, permitindo que os participantes alternem mais 

facilmente entre as representações do conceito. 

  

Figura 22 - Definição proposta pelos alunos A7 e A8 sobre o conceito de 

função usando a noções essenciais 

Fonte: dados da pesquisa. 

A sucinta definição trazida pelos participantes A7 e A8, apresentada na 

Figura 22, incorre em uma situação similar a que foi vista com a dupla formada 

por A3 e A4, pois nem todas as noções são explicitadas na definição. Todavia, é 

possível aqui identificar traços de uma (re)construção do conceito. Logo de início 

é explicitada a relação de dependência entre duas variáveis claramente distintas, 

o que por si só configura, segundo Sierpinska (1992), dois atos de compreensão 

do conceito de função. 

Na sequência, o trecho ―buscando uma padronização por uma lei de 

formação‖ faz referência, no nosso entendimento, às noções de regularidade e 

generalização respectivamente, ainda que não haja citação expressa. Sobre este 

ponto, há duas considerações a se fazer: a busca contínua por uma padronização 

e a expressão da mesma exclusivamente através de uma expressão analítica - 

chamada de lei de formação. 

 Aqui, assim como ocorre com a dupla composta por A5 e A6, os 

participantes A7 e A8, em uma possível tentativa de caracterizar funções a partir 

de seus comportamentos, tendem a associar o conceito à ideia padronização 

como uma condição necessária. Desta forma, não queremos demonizar o 

reconhecimento de padrões, porém, entendemos, assim como Tinoco e col. 
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(2002), que tal ato deve estar atrelado ao uso de funções para modelar situações 

do cotidiano. Em oposição a isso, o que nos parece ocorrer é a redução da 

aprendizagem do conceito função ao reconhecimento do comportamento de 

alguns de seus exemplares, como se apenas isso fosse suficiente para habilitar o 

estudante a modelar matematicamente situações reais. 

O outro ponto a ser abordado é novamente a valorização da representação 

analítica em detrimento das demais37, nesta fala expressa por ―lei de formação‖, o 

que traz em si um traço comum à aprendizagem do conceito de função (TINOCO 

E COL., 2002). Em ambos os pontos, há uma associação da definição de função 

aqui expressa a um procedimento. Isto indica que o nível de compreensão 

envolvido no processo é o de abstração, pois, segundo Bergeron e Herscovics 

(1982), não houve uma explicação do conceito com descontextualização 

suficiente, necessitando referência ao procedimento que a definição seja 

elucidada.  

 

Figura 23 - Definição proposta pelos alunos A9 e A10 sobre o conceito de 

função usando a noções essenciais 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na Figura 23, apresenta-se uma definição que, apesar de parecer carregar 

uma contradição em si, dá indícios muito maiores de uma (re)construção do 

conceito de função, se comparada às anteriores, dado o conjunto de combinação 

de múltiplas estruturas visando a substituição de algumas ideias preconcebidas. 

Primeiramente, sobre a possível contradição, ao destacarmos os trechos 

―Função possui uma linha de formação que é ligada a regularidade‖ e ―A 

generalização se aplica aos termos regulares‖, entendemos, no primeiro, que é 

inerente ao objeto função a existência de uma linha de formação - o que 

                                                             
37 Obstáculo epistemológico considerado por Sierpinska (1992). 
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consideramos ser sinônimo à lei de formação, costumeiramente descrita em 

representação analítica -, enquanto, na segunda fala, indica-se que só há 

generalização àquilo que é regular, ou seja, cujo modelo desenhado é adequado 

a todo e qualquer caso que cabe àquela função.  

Essas duas falas podem indicar o duplipensar38 de quem aprendeu e 

reproduziu por anos o conceito de função valorizando as características descritas 

no primeiro destaque e que, ao ter contato com uma distinta forma de 

compreender - a partir das noções essenciais - esse conceito, tenta, em um 

primeiro momento, fazer adequações para que ambos possam ser utilizados. Esta 

ideia se conecta tanto ao processo de superação de um obstáculo epistemológico 

(SIERPINSKA, 1992), quando crenças contraditórias começam a gerar problemas 

no pleno entendimento de um conceito, quanto ao conceito de substrac (DAVIS, 

2012), onde há uma ―reforma‖ da visão dos participantes sem que haja uma 

destruição completa da sua concepção. 

O restante da definição trazida pela dupla mantém a mesma característica, 

conectando algumas noções essenciais trabalhadas - variável e dependência - 

com conceitos não trabalhados explicitamente durante o curso - domínio e 

contradomínio. Nesta parte, ao dizerem que ―é possível variar os termos de um 

conjunto chamado domínio, desta forma é possível encontrar o contradomínio‖, a 

dupla recorre a apontar um procedimento para validar o uso da noção, fazendo a 

definição variar entre os níveis abstrato e formal preconizados por Bergeron e 

Herscovics (1982).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Ato de aceitar simultaneamente duas crenças mutualmente contraditórias como corretas, muitas 
vezes em contextos distintos. Em geral, o sujeito não tem ciência alguma da contradição entre 
suas crenças. 
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Figura 24 - Definição proposta pelos alunos A1 e A2 sobre o conceito de 

função 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A dupla A1 e A2 é sem sobra de dúvidas aquela que apresenta a maior 

(re)construção do conceito de função, diante das premissas adotadas por nós. 

Sem dúvidas são os participantes que aparentaram combinar as estruturas novas 

com as antigas, visando uma ressignificação do conceito de função. Ao iniciar a 

definição exposta na Figura 24 dizendo que o conceito de função pode ser ―uma 

generalização de modo que haja regularidade em alguns aspectos‖, a dupla 

apresenta que a regularidade de uma propriedade é consequência do caráter 

genérico expressado pela função, o que inverte a lógica comum sobre o conceito, 

uma vez que se costuma determinar o comportamento para, a partir disso, tentar 

generalizá-lo.  

A elucidação dessa ideia afasta esta definição da frequente atitude 

criticada por Tinoco e col. (2002) de usar apenas expressões analíticas ou a 

teoria dos conjuntos como forma de abstração da ideia. Exemplifica-se isso no 

uso da expressão ―regularidade em alguns aspectos‖ que indica a existência de 

propriedade(s) recorrente(s) que, segundo a dupla, não deve ser ―vista de forma 

particular ou isolada‖.  

A dupla estabelece também a relação de dependência entre variáveis, 

ainda que a diferença entre as mesmas não tenha sido explicitada, havendo 

destaque sobre a necessidade de indicar um ―universo de possibilidades e 

eventos‖, ou seja, observando as características do domínio e do contradomínio. 

Olhando de maneira ampla, é possível identificar nesta definição o caráter 

descontextualizado e a justificação lógica das ideias utilizadas, o que é pertinente, 

segundo Bergeron e Herscovics (1982), ao nível de compreensão formal, não 
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indicando quaisquer procedimentos para validar as ideias apresentadas. Diante 

desses indícios, esta dupla foi aquela que apresentou uma maior (re)construção 

do conceito de função a partir das noções essenciais exploradas com tecnologias 

digitais. 

 

5.3. Análise da Implementação do Minicurso 

 

Nesta seção faremos uma análise dos dados obtidos no minicurso ―Noções 

essenciais ao conceito de função exploradas com GeoGebra com licenciandos e 

professores – da Educação Básica e do Ensino Superior – de Matemática sobre 

suas impressões a respeito da abordagem e as atividades propostas por nós, 

bem como as respostas dos participantes no Curso de Extensão já analisado por 

nós. Assim como na seção anterior, faremos primeiro um detalhamento estrutural, 

de caráter mais descritivo, seguido de uma exposição da dinâmica do encontro, 

sendo destacada a análise dados ao longo da apresentação. 

O minicurso em 16 de Maio de 2018 teve duração de 3 horas, visando a 

reflexão coletiva dos participantes sobre seu conhecimento e suas práticas, 

especialmente no que se refere ao conceito de função. Tal reflexão se deu por 

meio de discussões conjuntas e análise das respostas dadas pelos licenciandos 

participantes do curso de extensão. Para tal, foram propostas as seguintes 

atividades: a) questionário sobre impressões, como um profissional que ensina 

Matemática, a respeito do conceito de função; b) exploração e análise das 

atividades e das produções dos participantes do curso de extensão; c) alteração 

das definições presentes nas atividades do item b; d) discussão sobre os 

conhecimentos necessários ao professor de Matemática na elaboração de 

atividades sobre função. 

É importante ressaltar que, à exceção da atividade do item a, todas as 

outras foram realizadas em duplas ou em trios. Para realização da atividade do 

item b, cada grupo teve acesso à resposta relativa a apenas uma das noções 

essenciais discutidas na consolidação do curso de extensão. Para a alteração 

proposta no item d, os grupos tiveram suas folhas de resposta trocadas, de 

maneira a garantir que alterassem as definições dadas pelos colegas, garantindo 
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assim uma primeira troca de experiências e percepções entre os participantes. 

Por fim, no último item, os participantes fizeram uma leitura e discussão das suas 

colocações, visando uma reflexão coletiva das potencialidades e dos desafios 

atrelados tanto ao das noções essenciais, quanto ao uso de TDIC para o ensino 

de função. 

No minicurso estavam dois eram licenciandos em Matemática, três eram 

professores da Educação Básica e quatro eram professores do Ensino Superior, 

totalizando nove participantes – divididos em três duplas e uns trios –, aqui 

representados pelos códigos Mi, com i = 1... 9, para efeitos de identificação tanto 

de suas falas quanto de seus escritos. Assim como na seção anterior, adoção 

desses códigos serve para preservar a identidade dos participantes da pesquisa. 

Três dos participantes chegaram entre a segunda e a terceira atividade, o que faz 

com que a primeira atividade tenha sido realizada com apenas seis dos mesmos. 

O conjunto de dados que este minicurso gerou é possibilita ir pelos mais 

diversos caminhos. Nosso objetivo, no entanto, é analisar ―apenas‖ como as 

impressões iniciais de um profissional que ensina Matemática sobre o conceito de 

função são alteradas a partir da reflexão sobre uma abordagem incomum sobre a 

temática – utilizando-se das noções essenciais preconizadas por Tinoco e col. 

(2002). Em outras palavras, estamos interessados se e como ocorre o processo 

de substruct descrito por Davis (2012). Será dado também algum destaque às 

contribuições surgidas durante as discussões sobre o processo de ensino-

aprendizagem de função.  

Utilizaremos alguns registros escritos dos participantes, bem como 

comentários realizados por eles, a fim de sinalizar indícios que justifiquem ou 

exemplifiquem as ideias abordadas nessa análise.  Abaixo, apresentaremos a 

estrutura da consolidação e, ao longo da análise, serão trazidas as atividades 

propostas aos participantes. 

A primeira atividade reservada aos participantes foi responder um pequeno 

questionário já aqui apontado no Quadro 12 – Perguntas sobre o processo de 

ensino-aprendizagem de função – que nos possibilitasse entender como cada um 

dos presentes compreendia o conceito de função, considerando explicitamente 

sua formação profissional. Desta forma, utilizariam de suas experiências em sala 

de aula e/ou em sua formação para responder aos questionamentos.    
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Após essa primeira atividade, os participantes tiveram acesso a fichas com 

a descrição de uma das atividades, bem como print das telas dos applets, além 

de uma descrição da noção essencial em destaque na atividade. A partir deste 

material, os participantes responderam as perguntas do Quadro 13 – Perguntas 

para avaliação de uma das atividades do curso de extensão –, a fim de avaliar as 

potencialidades e os desafios do uso das noções essenciais para o ensino de 

função, bem como do uso de TDIC. 

No momento posterior, as fichas foram trocadas entre os grupos, junto das 

suas respostas. Diante disto, foi proposto que cada grupo alterasse as respostas 

de seus colegas. Este momento teve por objetivo dialogar as múltiplas 

percepções dos participantes estabelecidas nos dois primeiros momentos (DAVIS, 

2012), bem como permitir que os mesmos pudessem ter contato com pelo menos 

duas das noções essenciais. 

O último momento, reservado ao debate e à reflexão entre os grupos. Este 

momento se caracterizou por levar todas as percepções surgidas durante o 

contato com as atividades para todos os demais participantes, permitindo que os 

mesmos pudessem fazer uma avaliação sobre o seu conhecimento sobre função, 

bem como sobre a forma que costumam abordar o conceito em sala de aula. 

Todos os grupos, portanto, foram convidados a propor uma definição do conceito 

de função a partir do uso explícito das noções essenciais. Logo abaixo, 

iniciaremos a análise do minicurso. Serão apresentadas as respostas da primeira 

atividade, bem como alguns comentários feitos pelos participantes e as definições 

que os grupos fizeram sobre o conceito de função ao fim.  

Dentre todos os seis participantes que estavam presentes nesse momento, 

por vezes as respostas de um licenciando – que identificaremos por M6 – foram 

aquelas que mais nos chamaram atenção por convergir com os nossos 

pressupostos. Contudo, outras respostas contribuem igualmente com a nossa 

análise. Diante disto, traremos as respostas mais representativas para cada 

pergunta, a fim de fundamentar nossa análise. Na figura 25 abaixo será 

apresentada a resposta de M6 – que também é a mais representativa –, bem 

como comentários sobre as outras que também surgiram sobre a pergunta ―Ao 

ouvir o termo „função‟, qual a primeira coisa lhe vem à mente?”.  
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Figura 25 - Resposta de M6 à pergunta ―Ao ouvir o termo „função‟, qual a primeira 

coisa lhe vem à mente?”. 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Nota-se nessa percepção que há uma clara articulação entre algumas das 

ideias que trabalhamos e preconizamos. Destaque para o uso da noção de 

dependência de maneira explícita, bem como o uso de termos como ―grandezas‖ 

e ―comportamento‖ que podem facilmente serem associados a outras noções 

como a noção de variável e a noção de regularidade, respectivamente. É 

importante ressaltar que alguns participantes relacionaram a palavra ―função‖ a 

equações ou ao diagrama de Venn, por exemplo. 

Na figura 26, a resposta representativa foi dada pela participante M1, 

docente do Ensino Superior, ao responder sobre “De 0 a 10, o quão importante 

você considera o ensino de função na aprendizagem do aluno, seja em 

Matemática seja para o cotidiano? Por quê?”.  

 

Figura 26 - Resposta de M1 à pergunta “De 0 a 10, o quão importante você 

considera o ensino de função na aprendizagem do aluno, seja em Matemática 

seja para o cotidiano? Por quê?”. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A resposta apresentada na figura anterior indica claramente que a 

percepção de M1 sobre o conceito de função se atrela à necessidade de ―saber 

interpretar‖, o que pode estar diretamente ligado aos vários atos de compreensão 

citados por Sierpinska (1992). Isto se reforça quando há alusão à forma como a 

informação estará disponível – o que também acontece em outras respostas –, o 
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que garante destaque à multiplicidade de representações do conceito de função. 

Logo abaixo, a figura 27 traz a resposta dada pelo participante M3, docente 

da Educação Básica, ao responder sobre “Como você iniciaria o ensino de função 

em sua sala de aula? Que recursos utilizaria para lhe auxiliar nesta tarefa? Por 

que adotaria esta abordagem?”.  

 

Figura 27 - Resposta de M3 à pergunta “Como você iniciaria o ensino de função 

em sua sala de aula? Que recursos utilizaria para lhe auxiliar nesta tarefa? Por 

que adotaria esta abordagem?”. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Sobre esta pergunta, como o minicurso já anunciava em seu título e 

descrição o uso de TDIC, não escolhemos por questão de representatividade, 

mas sim pela justificativa utilizada para o uso. O fato de M3 argumentar que seus 

alunos já estão ―imersos nesse ambiente tecnológico‖ vai ao encontro do que 

argumentam Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) ao afirmarem que o uso 

de atividades matemáticas inscritas em mídias digitais altera o status semiótico do 

que se procura apresentar. Em outras palavras, a qualidade digital do recurso 

tecnológico causa influência direta na forma como um aluno aprende um 

determinado conceito. E de certa maneira, a fala de M3 dá a entender a 

existência de uma via de mão dupla dessa ideia, onde o fato de os alunos mais 

jovens já estarem imersos nessa cultura digital os levaria a se relacionarem de 

maneira mais fluida com atividades que usam TDIC, tanto se comparados a 

outras gerações, quanto se comparados à atividades que se utilizam de recursos 

pré-digitais.  
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Dos seis participantes que já estavam presentes na primeira atividade, 

metade ou não respondeu à quarta pergunta e apenas dois responderam à última. 

Na pergunta “Pensando no ensino função, o que você considera fundamental, 

opcional e o que seria realmente dispensável para sua abordagem na Educação 

Básica?”, por exemplo, houve quem não se considerasse apto a julgar o que é 

necessário, pois ainda estava iniciando a vida profissional, enquanto outro 

participante disse que ―tudo era importante‖, sem especificar sobre o que estava 

dizendo. Da outra metade dos participantes que se propuseram a responder, as 

respostas de M1 e M6 se complementam e abordam questões que convergem 

com a esta pesquisa. Nas figuras 28 e 29 abaixo seguem, respectivamente, as 

respostas de M1 e M6 a este questionamento. 

 

Figura 28 - Resposta de M1 à pergunta “Pensando no ensino função, o que você 

considera fundamental, opcional e o que seria realmente dispensável para sua 

abordagem na Educação Básica?”. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 



127 
 

Figura 28 - Resposta de M1 à pergunta “Pensando no ensino função, o que  

você considera fundamental, opcional e o que seria realmente dispensável 

para sua abordagem na Educação Básica?”. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
 

Na figura 28, M1 aborda questões relativas ao nível de abstração exigida 

em relação à escolaridade do aluno, como fazem Bergeron e Herscovics (1982) 

ao analisarem os níveis de compreensão que os estudantes têm sobre um dado 

conceito. Contudo, M1 argumenta em uma linha mais próxima ao nosso 

entendimento quando afirma que o desejável, independente da escolaridade, é 

trabalhar com exemplos mais concretos, evitando manipulações de equações 

como um fim em si mesmo. É digno de nota ressaltar que M1 em sua fala sugere 

o contato com diversos tipos de função, o que Sierpinska (1992) preconiza como 

um dos principais atos de compreensão do conceito de função, pois permite que o 

aluno não tenha enviesamento sobre propriedades do conceito, permitindo-lhe 

uma compreensão mais ampla. Isso se complementa na fala dela sobre assunto 

que traremos abaixo: 

M1:Acho que independente do nível (de escolaridade), é muito 
importante ter uma motivação mais concreta (...) Eu acho que é vendido 
para os alunos que se tem que criar processos mecânicos. E em um 
momento, eu achava legal e hoje eu acho mecânico. Acho que em 
qualquer nível podem-se apresentar problemas de otimização, por 
exemplo. 

 

Seguindo por outro caminho, M6 toca no pressuposto desta pesquisa ao 

ressaltar a importância da ideia de dependência – umas das noções essenciais 

preconizadas por Tinoco e col. (2002) – em substituição a uma introdução do 
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conceito a partir da teoria dos conjuntos. Ainda que não acreditemos que tal 

abordagem seja completamente dispensável, é preciso entender que a forma 

como ela é utilizada e descartada no processo de ensino e aprendizagem de 

função não se mostra coerente, pois tende a ser completamente abandonada pela 

manipulação da representação algébrica do conceito. Sobre este aspecto, a fala 

de M2 – apresentada abaixo – dá os devidos acréscimos a essa ideia. 

M2: Então, eu sou professora de graduação. A minha experiência como 
aluna de ensino médio é o seguinte, é muito focado no aspecto 
algébrico. No máximo a elaboração de um gráfico. Mas pouca relação 
com os problemas do dia-a-dia. Hoje até vejo uns livros abordando a 
questão ―Ah, numa corrida de táxi‖ ou ―Ah, vamos calcular o preço do 
estacionamento‖. Tem algumas questões em alguns livros que eu vejo 
hoje, fazendo essa abordagem da correlação. Outra questão que eu 
também acho interessante é geralmente na escola – não sei como está 
hoje – uma coisa muito interessante que pode ser trabalho funções e que 
eu acho que fica de lado é a parte das transformações geométricas. 
Então essa noção de trabalhar não só no campo algébrico, mas no 
campo geométrico e no campo estatístico, quando se faz análise dos 
gráficos e fazem a correlação entre os dados que estão ali. Então eu 
acho que seria interessante ser trabalhada nos diversos aspectos no 
Ensino Médio. Até numa questão de motivação. Aí depois realmente ir 
pra formalização. Porque, no meu tempo de escola, já se começava 
definindo. Depois vinha o Diagrama de Venn, né!? Agora, minha 
experiência no Ensino Superior (como aluna também). Eu me lembro 
que no meu primeiro dia de Cálculo, tinha um professor que disse assim 
―O que que vocês entendem por função?‖. E os alunos tentando lembrar 
aquilo que a gente decorou na escola. Aí ele fez um exemplo que eu 
nunca mais esqueci, sobre supermercado e eu pude perceber relações 
como dependência em coisas que não são necessariamente numéricas. 

 

Na última pergunta, foi pedido que os participantes apontassem seu 

entendimento pelas noções essenciais preconizadas por Tinoco e col. (2002). M1 

e M6 – sendo os únicos a responderem – apontaram estas noções de maneira 

distinta. Enquanto M1 se utilizou de um exemplo para apontar cada uma delas, 

M6 buscou de certa maneira formalizar as ideias, ainda que não se tenha exigido 

isso. Segundo as classificações de Bergeron e Herscovics (1982), os 

participantes se utilizaram de níveis de compreensão distintos para fazer seus 

apontamentos. Enquanto, M1 utilizou-se de exemplos – o que é um processo 

característico da Matematização inicial –, M6 buscou um aspecto generalista, o 

que indica um nível de Formalização. Acreditamos que ambos são igualmente 

válidos e se complementam, sem haver uma hierarquia absoluta entre ambos os 

níveis. 
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Sobre uso de TDIC nas atividades, o trio formado por M1, M2 e M3 

argumentou que o dinamismo é que mais chama atenção na atividade ―Triângulo 

inscrito no quadrilátero – parte 1‖, pois seria de difícil execução com barbantes, 

por exemplo. A dupla formada por M4 e M5 – que fez as alterações das respostas 

do trio na análise desta atividade – concordou e ainda fez o adendo de que, 

diferentemente do Geoplan que limitaria as medidas a números naturais apenas 

alguns racionais, o GeoGebra abre o leque para investigar a continuidade do 

segmento de reta que forma o lado do triângulo.  

Esta parte dialoga com a as ideias tanto de Arcavi e Hadas (2000), no que 

tangem aspectos como o fator surpresa e o fator necessidade de prova, mas 

principalmente as considerações de Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008) 

sobre como o status semiótico é modificado a partir de atividades inscritas em 

mídias dinâmicas e como isso altera as relações de ensino e aprendizagem, em 

especial em aspectos investigativos. Outras duplas, em especial M8-M9, 

pontuaram formas de concatenar as atividades para explorar outras questões de 

geometria, como alturas relativas, bem como a comparação sobre como seria o 

gráfico que expressa a área se modificássemos a o referencial de base e de 

altura do triângulo. 

Seguindo com a dupla M4-M5 e o trio M1-M2-M3, agora em papeis 

opostos, foram feitos comentários sobre a atividade ―Atuação dos freios‖. A dupla, 

apesar de ter elogiado a atividade, entendeu que ter o gráfico estático disponível 

no GeoGebra não traz qualquer ganho relevante a apresentá-lo em papel. Este 

fato foi por nós percebido e já citado aqui na análise do curso de extensão. 

Justificamos este fato pela utilização do GeoGebra, nesta atividade, como uma 

mídia estática computacional, como trazem Moreno-Armella, Hegedus e Kaput 

(2008). Isto provoca pouca – ou nenhuma – co-ação entre usuário e mídia, que é 

uma das coisas que caracteriza de maneira evidente a mudança do status 

semiótico. A fala de M1 abaixo sintetiza esse fato. 

M1: A gente concordou (com a dupla) que não explorou o GeoGebra, 
pois é uma coisa estática. E o GeoGebra, você atinge o potencial (do 
software) quando você explora atividades dinâmicas. 

 

M4, em seguida, sugere formas de aumentar o potencial da atividade, a 

partir do uso de controles deslizantes para alterar o gráfico dentro das 
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possibilidades existentes. Ainda sobre as potencialidades da atividade, M3 cita 

uma atividade realizada com uma turma sua utilizando um ferrorama, a fim de 

fazer a correlação entre função afim e Movimento Uniforme, por exemplo, a partir 

das aferições de deslocamento e tempo. Tal proposta converge com um dos atos 

de compreensão que Sierpinska (1992) traz, a fim de ampliar as noções dos 

alunos sobre o conceito de função e sua aplicabilidade. 

Sobre as atividades ―Comboio de quadrados‖ e ―Quadro numérico‖ a dupla 

M6-M7 pontuou que as perguntas das atividades, por não serem tão fechadas, 

davam margem para múltiplas respostas, o que eles não acham tão interessante, 

pois o objetivo da pergunta poderia não ser alcançado. A dupla M8-M9 discordou 

desta ponderação, achando que essa possibilidade era válida. Sequencialmente, 

Os papeis se inverteram quando a atividade ―Triângulo inscrito no quadrilátero – 

parte 2‖ foi analisada. M9 começou dizendo que a fala dele sobre explorar a área 

do triângulo a partir de diferentes bases para trabalhar função talvez se 

encaixasse melhor nesta atividade e não na primeira. 

Diante do que foi colocado pelos participantes, pudemos notar o 

engajamento deles nas discussões sobre o uso de TDIC e das noções essenciais 

como alternativa na introdução do conceito de função. A fim de estabelecer o 

quão marcante foi para os mesmos essa abordagem, foi pedido que definissem 

função usando explicitamente as noções essenciais. Veremos nas figuras 29, 30, 

31 e 32 que todas as definições foram bem próximas e de maneira evidente 

tiveram como base a discussão fomentada pela combinação das percepções dos 

participantes (DAVIS, 2012). 

Figura 29 - Definição proposta pelos participantes M1, M2 e M3 sobre o 

conceito de função usando a noções essenciais. 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 30 - Definição proposta pelos participantes M4 e M5 sobre o 

conceito de função usando a noções essenciais. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Figura 31 - Definição proposta pelos participantes M6 e M7 sobre o 

conceito de função usando a noções essenciais. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Figura 32 - Definição proposta pelos participantes M8 e M9 sobre o 

conceito de função usando a noções essenciais. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As respostas reforçam nossa percepção de influência das discussões no 

processo de substruct que aconteceu com os participantes, é o fato de que 

apenas dois participantes no início do minicurso buscaram falar sobre as noções, 

enquanto, no fim, todos apresentaram uma proposta compatível com a visão 

permeou toda a discussão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, apesar de ter analisado dois grupos distintos – ainda 

que correlatos –, não se compromete em fazer generalizações extremas sobre a 

(re)construção o conceito de função a partir do uso de TDIC, a fim de não exaurir 

as possibilidades acerca destes temas. Contudo, dentro das condições 

trabalhadas, levando em consideração os sujeitos da pesquisa, serão aqui 

destacadas nossas impressões diante dos fatos que emergiram do campo de 

estudo, ainda que elas não sejam definitivas, sendo passíveis de 

complementação e discordância.   

Esta pesquisa teve como ponto de norteador a pergunta “Que contribuições 

uma abordagem a partir de noções essenciais exploradas com GeoGebra pode 

ter na (re)construção do conceito de função?”, tendo como objetivo: (1) Identificar 

possíveis contribuições e desafios atrelados ao uso das noções essenciais para 

(re)construção do conceito de função dos licenciandos  participantes; (2) analisar 

contribuições e obstáculos proporcionados pelo uso do GeoGebra – como 

plataforma das atividades – no reconhecimento das noções essenciais por parte 

dos licenciandos; (3) observar os obstáculos epistemológicos eventualmente 

surgidos nas falas e respostas dos participantes da pesquisa; (4) Discutir as 

reflexões dos docentes sobre as potencialidades das atividades, bem como suas 

críticas às mesmas. 

  Conforme os caminhos da pesquisa foram sendo trilhados – seja via curso 

de extensão, seja via minicurso –, foram emergindo os devidos destaques 

característicos da pesquisa. Um exemplo disso são os obstáculos 

epistemológicos ganhando o devido destaque de acordo com a fala e as 

respostas dos participantes, evidenciando dificuldades de compreensão que 

sugeriam marcas culturais no processo de aprendizagem do conceito. Somado a 

isso, a necessidade de estabelecer conexão com saberes docentes específicos 

dos professores de Matemática, em razão da natureza dos sujeitos da pesquisa. A 

seguir apresentamos as contribuições e desafios atrelados advindos do curso de 

extensão e, posteriormente, faremos o mesmo para o minicurso, levando em 

consideração todos os objetivos por nós considerados.  
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Em relação ao curso de extensão, cujo foco estava em promover o uso das 

noções essenciais ao conceito de função para licenciandos de Matemática – que 

apesar de serem professores em formação, tendem a possuir pouca prática, a fim 

de reposicionar suas ideias –, é importante pontuar que houve uma natural – e 

muita das vezes inconsciente – resistência em reconhecer a variável, a 

dependência, a regularidade e a generalização como ideias que estabelecem 

bases seguras para o conceito, sendo por vezes utilizadas ferramentas ou lógicas 

que remetem à estrutura clássica da Teoria dos conjuntos, por exemplo. Ainda 

assim, é notável que, à medida que houve uma ambientação com as ideias, 

houve uma maior reflexão sobre a importância do uso das noções. 

De maneira evidente, conforme os licenciandos foram tendo maior 

segurança em se utilizar das noções essenciais para pensar sobre Matemática – 

em especial pensar sobre função –, os mesmos passaram a se apropriar não só 

das ideias, mas também das TDIC para realizar suas tarefas, ganhando em 

visualização, experimentação, manipulação e resposta instantânea como 

argumentam Arcavi e Haddas (2000).  

Mas do que isso, segundo Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008), além 

de ferramenta, a TDIC se torna uma interface de co-ação entre usuário, 

propiciando um ambiente e uma forma de aprendizagem completamente diferente 

daquela preconizada com tecnologias pré-digitais. Isto é evidente, por exemplo, 

quando os licenciandos manipulam os applets, a fim de testar suas conjecturas e 

são capazes de argumentar de forma coerente a partir das mesmas, sem recorrer 

a demonstrações hoje consideradas formais. Por outro lado, no caso em que o 

applet não representava, segundo Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008), uma 

mudança significativa no status semiótico39 para os licenciandos, estes últimos 

não consideraram tão fundamental sua utilização na atividade. 

Em relação à (re)construção do conceito de função com os licenciandos do 

curso de extensão, houve cinco cenários diversos. Tais cenários variaram entre 

não haver qualquer mudança na postura dos participantes para com o conceito de 

                                                             
39 Quando a mídia dinâmica representada pelo GeoGebra somente reproduzia a mídia estática 

representada pelo caderno de questões Construindo o conceito de função  feito por TINOCO e col. 
(2002). 
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função e a assimilação quase completa do conceito de função a partir do uso de 

noções essenciais – ambos os casos puderam ser notados tanto nas perguntas 

quanto nas discussões. De modo geral, o uso das noções essenciais 

proporcionou efetivamente – de maneira direta ou indireta – uma reflexão sobre o 

conceito de função nos licenciandos, a fim de tornar o entendimento deste 

conceito mais fluido, como preconiza Tinoco e col. (2002).  

Tal reflexão citada anteriormente, considerando que eles estavam em 

formação docente, converge de maneira evidente com o substruct preconizado 

por Davis (2012). Entendemos que naquele ponto da formação acadêmica dos 

licenciandos, os mesmos já pensem a respeito do conceito de função não apenas 

sob a ótica do aluno, mas também do ponto de vista daquele que vai ensinar, se 

pondo no lugar de outros alunos. Neste caso, (re)construir um conceito demanda 

não somente erguer novos pilares do zero, mas sim reformar as bases sem 

destruir toda estrutura já existente. Isto indica, por exemplo, por que motivo houve 

tantas superações de obstáculos epistemológicos preconizados por Sierpinska 

(1992). Pois, diante de obstáculos que tinham traços comuns a todo o grupo, o 

processo de (re)construção por meio de prática e reflexão levou a superação de 

alguns destes obstáculos. 

As visões trazidas acima são reforçadas a partir da discussão e reflexão 

coletiva realizada com os participantes do minicurso, que nos aprofundaremos 

posteriormente. Neste caso, a avaliação feita pelos grupos a respeito das 

atividades, das respostas dos licenciandos e de como a TDIC foi usada ajudam a 

dar respaldo às nossas conclusões. Em especial, no uso das noções essenciais, 

foi perceptível que os participantes avaliaram que as atividades cumpriram o 

papel proposto, ainda que tivessem algumas ponderações a serem feitas. Além 

disto, os próprios participantes do minicurso acabaram por sofrer influência das 

noções essenciais, (re)construindo o conceito de função. 

Como contribuições, destacamos a possibilidade de expandir o arcabouço 

de funções dos licenciandos, permitindo-lhes uma visão mais abrangente do 

conceito. Além disto, é importante considerar a realização de pesquisas que 

problematizem as formas de ensino e discutam como o uso de certos recursos, 

como a TDIC interferem na forma como os alunos aprendem. Ademais, 

considerando o fato de durante o curso de extensão serem docentes em 
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formação, espera-se que esta ampliação de perspectiva gere frutos na prática 

destes professores.  

As dificuldades enfrentadas pelos licenciandos são aqui vistas como uma 

oportunidade de criar caminhos e gerar debates e reflexões. Algumas dessas 

dificuldades têm correlação com obstáculos epistemológicos, como Sierpinska 

(1992) prediz. Contudo, certamente existem obstáculos de outras naturezas que 

podem e devem ser consideradas para (re)construção deste conceito. Desta 

forma, é de suma importância refletir sobre que atitudes deve-se tomar em face 

destes outros desafios. Se as noções essenciais são suficientes para lidar com os 

múltiplos cenários possíveis. 

 Em relação às atividades do minicurso, não objetivamos reaplicar as 

atividades do curso de extensão com este novo público, mas sim convidá-los a 

uma discussão sobre as potencialidades e desafios de uma abordagem como 

àquela utilizada no curso de extensão. Buscou-se a partir disso levar os 

participantes – licenciandos e professores de Matemática – a uma reflexão sobre 

a prática, em especial a respeito do conceito de função. Dessa maneira, os 

objetivos (1) e (4) ganham destaque, tendo os objetivos (2) e (3) como plano de 

fundo recorrente nas discussões.   

Destaca-se em um primeiro momento a receptividade dos participantes 

para com a ideia de construir o conceito de função a partir das noções essenciais. 

Para a maioria deles, há necessidade de apresentar o conceito de maneira mais 

fluida, conectando melhor o tema ao cotidiano. Tal visão vai ao encontro do ideal 

de Tinoco e col. (2002) quando propõem as noções.  

Contudo, na caracterização dada pelos participantes sobre como pensam o 

processo de ensino-aprendizagem de função, notamos, de maneira geral, uma 

dificuldade em conceituar cada uma das noções. Diante disto, ao analisarem as 

atividades e as respostas dadas pelos licenciandos do curso de extensão, os 

participantes do minicurso tinham a possibilidade (re)construir sua concepção de 

função enquanto refletiam sobre sua prática de ensino (DAVIS, 2012). Isto fica 

evidente nas definições que apresentaram sobre função utilizando as noções 

essenciais que garantiram o devido contraponto com a caracterização inicial.  

Outro ponto central dentro da discussão foi sobre a abordagem realizada 

no curso de extensão. Neste caso, houve reflexão sobre o uso das TDIC, bem 
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como o direcionamento das perguntas. De modo geral, os participantes tiveram 

apreço pela forma como as atividades foram propostas, mas fizeram ressalva 

sobre o uso do applet na atividade ―Atuação dos freios”. Para os mesmos, a 

apresentação gráfica lá existente poderia ser mais dinâmica, o que corrobora a 

análise aqui já feita de que é necessário haver co-ação para que o uso da TDIC 

seja significativo (MORENO-ARMELLA, HEGEDUS E KAPUT, 2008). Isto fica 

destacado quando são feitos elogios às outras atividades e são propostas 

sugestões que se utilizam da dinâmica promovida pelo software. 

Dessa forma, configura-se como desafio evidente a criação de atividades 

que em mídias dinâmicas, ou seja, que garantam a co-ação entre usuário e mídia. 

Tal criação, segundo Moreno-Armella, Hegedus e Kaput (2008), pode ser a 

adaptação de atividades consagradas no corpo estático da Matemática, para o 

dinâmico. Em qualquer um dos casos, é se suma importância compreender que 

os processos de ensino-aprendizagem serão devidamente modificados em razão 

da diferente interação possibilitada entre aluno e objeto de aprendizagem.  

Como contribuição, pontua-se a clara reflexão realizada pelos docentes 

não só sobre sua prática, mas também sobre o conceito de função, o que vai ao 

encontro dos nossos objetivos. Em última instância, podemos correlacionar 

ambas as reflexões e destacar que eles se apropriaram das discussões 

realizadas sobre as atividades para repensar suas impressões e concepções 

sobre função (DAVIS, 2012). 

No decorrer dos caminhos da pesquisa foi perceptível que em algumas 

atividades não se desenvolveram da forma esperada e que certas discussões 

ficaram aquém do imaginado. Além disso, surgiram questionamentos sobre se as 

noções essenciais dariam conta de dialogar com a construção do (re)conceito de 

função na ocorrência de outros obstáculos de natureza não epistemológica.  

Outro ponto a ser destacado é que uma das atividades, ainda que realizada 

em mídia computacional, não promoveu co-ação, o que faz com que não possa 

ser considerada dinâmica. Esse ponto sugere uma investigação profunda sobre 

como a natureza da mídia interfere no processo de ensino-aprendizagem de um 

determinado conceito.  

Como contribuição da pesquisa, destaca-se a seleção, adaptação e 

elaboração das atividades realizadas com os licenciandos no curso de extensão, 
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bem como o caderno de atividades utilizado no minicurso para trabalhar a 

reflexão de docentes sobre o ensino de função (apêndice A).  Esta pesquisa 

objetivou investigar as possíveis contribuições e desafios que o uso das noções 

essenciais a partir de TDIC teriam para a (re)construção do conceito de função. 

Contudo, evidentemente há diversos outros caminhos a serem percorridos, seja 

na introdução ou (re)construção deste ou outro conceito em diferentes níveis de 

escolaridade, seja na busca pela superação de outros obstáculos, seja na melhor 

compreensão do processo de aprendizagem por meio de TDIC.   
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APÊNDICE A – MATERIAL DO MINICURSO 

 
 
Antes de prosseguir, responda as perguntas abaixo na folha em branco que 

recebeu, não precisa registrar seu nome, apenas se é licenciando (de qual 

período?) ou se já é professor (há quantos anos?). 

1) Ao ouvir o termo ―Função‖, qual a primeira coisa lhe vem à mente? 

2) De 0 a 10, o quão importante você considera o ensino de Função na 

aprendizagem do aluno, seja em Matemática seja para o cotidiano? Por 

quê? 

3) Como você iniciaria o ensino de Função em sua sala de aula? Que 

recursos utilizaria para lhe auxiliar nesta tarefa? Por que adotaria esta 

abordagem? 

4) Pensando no ensino Função, o que você considera fundamental, opcional 

e o que seria realmente dispensável para sua abordagem na Educação 

Básica? 

Dentro da proposta de existirem ideias que não só precedam o ensino de 

Função, mas que também fundamentem seu processo de ensino-aprendizagem, 

Tinoco (2009) traz quatro noções, ditas, essenciais para o ensino do conceito de 

Função: variável; dependência; regularidade; generalização.  

5) O que você entende por cada uma dessas noções? Não se preocupe com 

definições formais. Dê um ou dois exemplos que esclareçam seu 

entendimento. 

 

Segundo momento 

Parte I: exploração e análise de produções de licenciandos 

Organizem-se em duplas. Cada dupla receberá uma ficha descritiva de 

uma atividade, contendo: seus objetivos, a noção essencial primordialmente 

explorada, bem como algumas respostas às Perguntas Disparadoras relativas. A 

partir da análise da ficha, a dupla deve responder às seguintes perguntas, 

levando em conta seus conhecimentos matemáticos para o ensino:  



144 
 

a) Qual sua opinião sobre a atividade? Ela consegue explorar a noção 

essencial que a inspira? Por quê? Explora alguma outra? Justifique. 

b) O uso de Tecnologias Digitais gera algum ganho ou perda – do ponto de 

vista do processo ensino-aprendizagem para exploração da atividade? 

Justifique com exemplos. 

c) Você considera que, de maneira geral, as perguntas estão em 

conformidade com os objetivos? Há perguntas que você não faria, 

modificaria ou acrescentaria? Justifique. 

d) Sobre as respostas dos alunos, atenderam as suas expectativas? Quais 

inferências podem ser feitas a partir delas? 

e) A atividade, de maneira geral, consegue se estabelecer conexão com o 

conceito de Função? Se não, o que você mudaria para que isso aconteça? 

f) Proponha uma atividade que poderiam trabalhar a mesma noção explorada 

na atividade que sua dupla analisou, tendo em vista o ensino de Função e 

utilizando tecnologias. 

 

Parte II: trocando ideias 

Após responder as perguntas, as fichas, juntamente com as respostas 

dadas pelas duplas, serão trocadas. Cada dupla deve ler as respostas dadas 

pelos colegas e fazer alterações, acrescentando ou retirando algo, independente 

de concordar ou não com o que foi respondido. 

 

Parte III: apropriação 

Ainda em dupla, e após ter um contato mais íntimo com as quatro noções 

essenciais, tente construir uma definição para o conceito de função usando 

explicitamente essas noções. 

 

 


