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RESUMO 

Neste estudo analisamos o desenvolvimento de uma experiência de ensino, 

envolvendo alunos da licenciatura em matemática da UFRN, que tomou como base a 

história da matemática e as investigações matemáticas com vistas a contribuir para a 

melhoria do ensino-aprendizagem da matemática. Foram planejadas e aplicadas 

tarefas de investigação histórica em sala de aula enfocando o pensamento funcional. 

Descrevemos e avaliamos os resultados obtidos durante a experiência, à luz de 

autores que sustentam o pressuposto da investigação e da história como alternativa 

para a aprendizagem da matemática. Destacamos que o material de análise 

constituiu-se de diário de campo, gravações em áudio, questionários com 

depoimento dos alunos envolvidos, bem como da avaliação do professor da 

disciplina. Em relação ao conteúdo matemático, o estudo se limitou ao conceito de 

função, formas de representação e notação. Ficou evidenciado que os alunos 

avançaram bastante no que se refere à formalização necessária dos conteúdos 

matemáticos focalizados, como também, ao envolvimento ativo dos alunos nas 

diferentes etapas do estudo. Podemos afirmar que o estudo desenvolvido certamente 

representa contribuições para uma abordagem significativa no ensino-aprendizagem 

do pensamento funcional. 

Palavras – chave: Ensino. História da matemática. Investigação matemática. 



ABSTRACT 

In this study we analyzed the development of a teaching experience, involving 

students with a bachelor’s degree in mathematics from UFRN, based on the history of 

mathematics and mathematical investigations with the aim of contributing to the 

improvement of the teaching-learning of mathematics. The historical investigation 

tasks were planned and applied in the classroom, focusing on functional thought. The 

results obtained during the experience were described and evaluated based on 

authors who support the assumption of investigation and history as an alternative to 

the learning of mathematics. We emphasize that the material of analysis consisted of 

a work diary, audio recordings, questionnaires with testimony of the students 

involved, and, in addition, the assessment of the teacher of that subject. With regard 

to the mathematical content, the study was restricted to the concept of function, forms 

of representation and notation. It was evident that students showed great 

improvement with regard to the necessary formalization of the mathematical contents 

which were focused on, and to the active involvement of the students at different 

stages of the study. We can affirm that the completed study certainly represents 

significant contributions to an approach in the teaching-learning of functional thought. 

Key words: Teaching. History of mathematics. Mathematical investigations.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

 1.1 O PROBLEMA 

 Dentre os inúmeros problemas pelos quais a Matemática tem passado nos 

últimos anos, um dos que se tem destacado, basicamente, na área da Educação 

Matemática é o seguinte: como melhorar o ensino da Matemática, visto que muitas 

dificuldades de várias ordens são enfrentadas pelos professores e estudantes desta 

disciplina, em qualquer nível de ensino. Essa questão pressupõe que o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica dos professores poderá contribuir para 

solucionar os desafios surgidos durante a produção do conhecimento matemático 

(MENDES, 2001b). 

 Grande número de pesquisas em Educação Matemática vem apontando a 

História da Matemática como uma contribuição importante para a prática pedagógica 

do professor de Matemática. Apoiamo-nos em Mendes (2001b) quando propõe que, 

através do conhecimento histórico o aluno é capaz de pensar e compreender as leis 

matemáticas a partir de certas propriedades e artifícios usados hoje e que foram 

difíceis de descobrir em períodos anteriores ao que vivemos. 

 Procurando novos caminhos para a melhoria do ensino-aprendizagem da 

Matemática acreditamos que a utilização da História da Matemática pode contribuir 

para uma visão mais abrangente na formação de professores e na eficácia do 

ensino-aprendizagem da Matemática. 

 Conjugando as reflexões de Miguel e Brito (1996) com as de outros estudiosos 

da Educação Matemática, defendemos a premissa de que todo professor de 

Matemática deveria cursar em sua formação a disciplina de História da Matemática, 

não de forma isolada, mas na tentativa de imprimir historicidade às disciplinas de 

conteúdo específico.  

 Nesse sentido, apoiamo-nos em Fauvel (1991) apud Brito et al. (2005),

quando afirmaram que a importância do uso da história no ensino da Matemática se 
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justifica pelos seguintes fatos: a história aumenta a motivação para a aprendizagem 

da Matemática; humaniza a matemática; mostra seu desenvolvimento histórico por 

meio da ordenação e apresentação dos tópicos no currículo; os alunos 

compreendem como os conceitos se desenvolveram; e suscita oportunidades para a 

investigação em matemática. Porém, algumas dificuldades têm se colocado na 

implementação do uso da história no ensino da Matemática como é o caso do 

despreparo dos professores que não tiveram, em sua formação inicial nem na 

continuada, oportunidades de estudo da história da matemática para a inserção da 

mesma em sua prática pedagógica. 

 Assim, com o propósito de afastar o professor, por falta de opção para a sua 

atuação pedagógica, das aulas puramente expositivas e de resoluções automáticas 

somos favoráveis a um trabalho com os alunos da licenciatura, futuros professores, 

baseado na história da matemática como reorganizador cognitivo da matemática 

escolar, por meio da investigação em sala de aula. Tomando como base 

metodológica o estudo de textos históricos relacionados aos tópicos matemáticos 

que costumeiramente são abordados no ensino fundamental e médio. 

 Segundo Ponte, Brocado e Oliveira (2005) as investigações matemáticas 

constituem uma das atividades que os alunos podem realizar e que se relacionam 

com a resolução de problemas. Além disso, na disciplina de matemática o 

envolvimento ativo do aluno é uma condição fundamental da aprendizagem. Ainda 

com base nos autores anteriormente citados, dizemos que a concepção de 

investigação matemática, como atividade de ensino-aprendizagem, ajuda a trazer 

para a sala de aula o espírito da atividade matemática genuína. 

 No nosso trabalho, entretanto, enfocamos um componente especial da 

Matemática: o conceito de função, no qual residem muitas dificuldades 

demonstradas até pelos estudiosos da Matemática durante o desenvolvimento 

histórico deste conceito. Nosso estudo propôs um enfoque histórico do pensamento 

funcional, desde sua origem, incluindo as notações, até a primeira metade do século 

XIX quando, finalmente, se obteve a formalização da funcionalidade que é aceita até 

hoje.  
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 Ressaltamos de antemão a importância do estudo de funções para o 

desenvolvimento da matemática escolar abordada no Ensino Médio, pois o mesmo 

vai repercutir na atuação do aluno na interpretação de tabelas e gráficos no seu dia-

a-dia bem como em estudos futuros de níveis mais avançados. 

  Baseada na minha experiência como professora da universidade, na área de 

exatas, e em depoimentos de meus colegas de trabalho frequentemente 

encontramos alunos, tanto estudantes da graduação em matemática como de outros 

cursos, que vêm apresentando dificuldades e mesmo deficiência em Cálculo 

Diferencial e Integral. Em busca das causas do grande número de reprovações 

nessa disciplina verificamos que muitas dificuldades dos alunos referem-se à 

concepção que os mesmos têm sobre função, registro de representação gráfica, 

construção de tabelas, notação matemática, etc. 

 A falta de superação das referidas dificuldades, particularmente por parte dos 

alunos da licenciatura, pode levar as mesmas para o exercício docente quando 

passarem a atuar como professores. Todavia, é necessário que os professores 

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

presente em outros campos do conhecimento, bem como a necessidade de exprimir 

geometricamente essas relações. Nesse sentido, o estudo de textos relacionados ao 

desenvolvimento histórico da noção de função e seus desdobramentos para o ensino 

deste tópico matemático, certamente, contribuirão para que os professores ampliem 

a sua formação conceitual acerca desse assunto de modo a exercitar atividades de 

ensino centradas na investigação. 

 Para aprofundarmos nossa reflexão acerca do modo como compreendemos a 

situação a qual se constitui uma oportunidade para o aluno aprender a matemática é 

importante discutirmos o que vem a ser “transposição didática”. 

 Segundo Pais (2001), a noção de transposição didática pode ser entendida 

como um caso especial da transposição dos saberes (no sentido da evolução das 

idéias, no plano histórico da produção intelectual da humanidade). Pode ser 

analisada no domínio mais específico da aprendizagem para caracterizar o fluxo 

cognitivo relativo à evolução do conhecimento no plano das elaborações subjetivas. 
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Essa dimensão da transposição está associada à necessária aplicação de 

conhecimentos anteriores para a aprendizagem de um novo conceito. 

 Chevallard (1996) chama de transposição didática o conjunto das adaptações 

e transformações que o saber  sofre ao ser ensinado. Da escolha do saber a ser 

ensinado à sua adaptação ao sistema didático, existe todo um processo gerador de 

deformações, de criação de objetos de ensino, que termina no que chamamos de 

saber escolar, ou seja, o saber enunciado nos programas e, particularmente nos 

livros didáticos. Essas idéias aparecem na definição dada por Chevallard (1991) 

apud Pais (2001): 

Um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber a ensinar, 
sofre então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo 
apto a tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que, de um objeto 
de saber a ensinar faz um objeto de ensino chama-se transposição didática. 
(CHEVALLARD, 1991 apud PAIS, 2001)  

As condições de transmissão deste saber escolar também determinam o que, 

e de que maneira será adquirido pelos alunos. As dificuldades provocadas por tais 

fatos associadas ao sistema vigente de prestigiar um ensino-aprendizagem centrado 

na memorização de definições, regras e algorítmos logram resultados em que a 

construção dos conceitos fica comprometida e a capacidade de transferir 

conhecimentos, tomar decisões e realizar aplicações a outras áreas do 

conhecimento torna-se limitada. 

 Assim, na tentativa de apontar algumas possibilidades didáticas para a 

formação do professor de matemática realizamos um estudo centrado no uso da 

investigação histórica em sala de aula, tomando como base o conceito de função. 

Para que isso ocorresse seria necessário colocar o aluno numa situação de 

investigador de modo que ele próprio, através da ressignificação dos conceitos 

matemáticos, construísse seu conhecimento matemático. 

 Após um estudo sobre a história do desenvolvimento do pensamento funcional 

e das várias formas de investigação em sala de aula ocorreram-nos algumas 

indagações: 
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- Qual o papel da investigação e da história na construção do conhecimento 

matemático dos estudantes de licenciatura? 

- A realização do trabalho investigativo está ao alcance desses alunos?  

- Quais as razões da sua importância em termos educativos? 

- Que contribuições a investigação histórica pode dar ao ensino de matemática? 

 Na tentativa de responder essas questões formulamos o nosso objeto de 

estudo. 

 1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 O objeto de estudo do presente trabalho é a investigação histórica como forma 

de produção de conhecimento em sala de aula baseada na perspectiva histórico-

epistemológica da matemática. Para isso nos apoiamos no uso de projetos de 

investigação no ensino da Matemática (MENDES, 2005), na investigação em sala de 

aula (PONTE, BROCADO e OLIVEIRA, 2005) e no uso da história da matemática na 

Educação Matemática (MENDES, 2001b; MIGUEL e MIORIM, 2005). 

 A pesquisa apresentada por Mendes (1997) sobre o ensino da Trigonometria 

através da história empregando atividades mostra a importância do uso da história 

como recurso pedagógico para o ensino. De fato, Mendes (1997, p.5) afirma que é 

necessária à interferência no sentido de conduzir o uso da história no ensino da 

matemática como agente facilitador do processo de investigação do conhecimento 

matemático em sala de aula. Compreendemos que tal afirmação ressalta a 

necessidade de propostas de ensino que conduzam a resultados eficientes no 

processo de construção dos conceitos matemáticos, em particular o de função.  

 Algumas pesquisas em educação matemática que estudaram livros didáticos, 

como a de Simões (1995), Biral (2000), além de outras, mostram que entre os 

manuais indicados para o Ensino Médio, os que fazem menção à história das 

funções, apresentam alguma citação a esse respeito, geralmente perdida no meio do 

tratamento do conceito, dando ao leitor a impressão de que as funções não têm 
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aplicação nenhuma na vida quotidiana. Com relação à abordagem, em geral o 

conceito de função aparece como objeto de estudo, e não como instrumento para 

resolver algum problema. Além disso, os autores abordam muitos conceitos que 

envolvem as funções em poucas páginas dos livros, não possibilitando ao aluno o 

tempo necessário para seu amadurecimento conceitual. 

1.3 OBJETIVO GERAL 

Tendo em vista as necessidades apresentadas anteriormente, determinamos 

como nosso objetivo geral: investigar o uso da investigação histórica, em sala de 

aula da licenciatura em matemática, e sua contribuição para o desenvolvimento de 

uma abordagem significativa do conceito de função, tendo a investigação como 

princípio científico e educativo. 

 Segundo Ponte (2005b), a referência à realização de atividades de 

investigação pelos alunos, na aula de matemática está presente de um ou outro 

modo, no currículo de numerosos países. Embora o termo “investigação matemática” 

raramente apareça nestes documentos, a idéia está implicitamente presente na 

importância que é dada à formulação de problemas, à produção e teste de 

conjeturas, à argumentação e validação e ao próprio processo de “pensar 

matematicamente”. Significativo é também o destaque dado à criação do espírito de 

pesquisa (com um significado muito próximo do termo “investigação”), bem como o 

realce dado à argumentação, discussão, descoberta e avaliação.   

 Em relação à história focalizada em nossa pesquisa, a mesma não vai servir 

de respostas e sim de um campo de diálogo esclarecedor em torno dos problemas 

matemáticos a partir dos quais decidimos interrogar o passado. 
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 1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Considerando o objetivo geral mencionado anteriormente, apresentamos a 

seguir nossos objetivos específicos:  

a) Investigar as concepções e experiências dos estudantes do curso de 

licenciatura em matemática da UFRN acerca das noções de função. 

Como resultado da aprendizagem mecânica, centrada na memorização 

verifica-se que mesmo os alunos bem sucedidos, em seus estudos, a construção dos 

conceitos ficam relegados ao segundo plano e a capacidade de transferir 

conhecimentos é limitada. Assim, sentimos a necessidade de levantarmos as 

concepções dos alunos da licenciatura, pois se sabe que a maneira como se ensina 

reflete as nossas concepções, isto é, passamos para nossos alunos exatamente o 

que temos em mente (REGO, 2001). 

b) Desenvolver pesquisa bibliográfica sobre a história das funções com a 

finalidade de produção de textos para uso em sala de aula. 

 Segundo Brousseau (1996), a metodologia que se apóia na apresentação 

axiomática esconde completamente a história do saber, ou seja, a sucessão das 

dificuldades e questões que provocaram a aparição dos conceitos. Neste estudo 

gerenciamos as atividades em sala de aula a partir da pesquisa histórica realizada 

pelos alunos a fim de fundamentar os problemas propostos. O problema matemático 

foi escolhido para provocar no aluno a aquisição de novos conhecimentos de modo 

que ele possa falar, refletir, agir, investigar por sua própria iniciativa. 

 Propomos aplicar atividades matemáticas nas quais o aluno irá trabalhar em 

grupo, discutir com seus colegas e tentar solucioná-las buscando na história a 

significação para as mesmas embora, cada aluno fizesse suas anotações e 

conclusões individuais. Com efeito, segundo Mendes (1997, p.10), 
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(...) metodologicamente, o uso da história como recurso facilitador da 
aprendizagem da matemática pode conduzir o aluno à compreensão de que: 
�� os fatos históricos e as etapas evolutivas da construção dos conceitos 
matemáticos hoje se apresentam de uma forma bem mais elaborada. 
� as demonstrações passam a ter sentido à medida que seus elementos 
surgem historicamente e se encadeiam em um sistema formal significativo e 
coerente com o conceito inicial (MENDES, 1997, p.10). 

c) Desenvolver aulas de investigação com estudantes de licenciatura em 

Matemática que estejam cursando a disciplina Fundamentos Epistemológicos 

da Matemática na UFRN. 

 Para Ponte (2005b), a realização de trabalho de cunho investigativo, constitui 

uma experiência tão fundamental para a aprendizagem matemática do aluno como 

para o desenvolvimento profissional do professor. Assim, desenvolver um trabalho 

investigativo com os estudantes da licenciatura é de uma abrangência maior, 

habituar os alunos à atividade científica e promover a aquisição de métodos de 

ensino-aprendizagem, isto é, ao mesmo tempo em que estamos desenvolvendo o 

estudante estamos formando o profissional. Escolhemos a disciplina Fundamentos 

Epistemológicos da Matemática, pois é preferencialmente nela que se discutem os 

conceitos matemáticos referentes a funções, se constituindo num momento de 

reflexão e de debate sobre as estratégias e os resultados obtidos e suas relações e 

desdobramentos com outras disciplinas. 

  

d) Avaliar todas as etapas das atividades realizadas pelos alunos, durante a 

experiência, à luz dos autores que sustentam o pressuposto da investigação e 

da história como alternativa de trabalho pedagógico para a formação 

conceitual do estudante, futuro professor de matemática. 

 É importante para os estudantes da graduação, segundo Miguel e Miorim 

(2005, p.153), não só despertar o interesse para questões relacionadas com 

conteúdos matemáticos desenvolvidos no Ensino Fundamental e Médio, mas 

também propiciar uma compreensão mais significativa e aprofundada destes 
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conteúdos, bem como uma nova forma de inclusão da história nas disciplinas da 

licenciatura. 

 Tendo em vista a problemática, pretendemos dar nossa contribuição no 

sentido de apresentarmos uma proposta de ensino-aprendizagem do conceito de 

função e seus desdobramentos centrados na investigação histórica. No capítulo 2, 

para melhor compreensão da utilização da história, realizamos um estudo histórico 

epistemológico do pensamento funcional bem como, de alguns autores que 

defendem a história e as investigações matemáticas como alternativas pedagógicas 

para o ensino-aprendizagem da matemática e apresentamos nossa proposta de 

investigação histórica.  

 No capítulo 3 discorremos sobre a metodologia utilizada, a aplicação prática 

da nossa proposta de investigação histórica em duas turmas do curso de licenciatura 

em matemática, uma no segundo semestre de 2006, ou seja, 2006.2 e outra no 

primeiro semestre de 2007, ou seja, 2007.1. Tomando como base os dados 

recolhidos ao longo da experimentação analisamos os mesmos a luz de autores que 

sustentam o pressuposto da investigação e da história como alternativa metodológica 

para o ensino-aprendizagem da matemática. Destacamos que o material de análise 

constituiu-se tanto do nosso diário de campo como pesquisador, gravações em áudio 

realizadas durante as aulas experimentais, questionários respondidos pelos alunos 

envolvidos, como também da avaliação do professor da disciplina. Em relação ao 

conteúdo matemático nosso estudo se limitou a verificar a concepção de função dos 

alunos, suas representações e notações. Finalmente no capítulo 4, apresentamos a 

avaliação e validação da experiência e algumas considerações que talvez 

possibilitem a melhoria das atividades de investigações históricas em sala de aula e 

do ensino-aprendizagem do pensamento funcional. 
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CAPÍTULO 2 - A INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Neste capítulo abordaremos uma das questões centrais da Educação 

Matemática, ou seja, o ensino da Matemática, bem como o pensamento dos autores 

que buscam oferecer subsídios teóricos metodológicos para a superação das 

dificuldades encontradas no ensino/aprendizagem, os quais compõem o nosso 

referencial. A finalidade dessa abordagem no nosso estudo é um embasamento 

teórico para enfrentarmos com mais segurança o desafio a que nos propomos. 

  

2.1 A PROPÓSITO DA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

 Uma das questões centrais da Educação Matemática como área de pesquisa 

é o processo evolutivo por que passa seu objeto de estudo. Na análise desta 

evolução é possível identificar diversas fontes de influências que determinam as 

transformações do saber produzido pelos matemáticos para o saber ensinado nas 

escolas. Surge, entretanto, daí duas questões, uma voltada para o caráter 

eminentemente epistemológico e outra para o caráter metodológico. A questão 

epistemológica está direcionada para a formação dos conceitos matemáticos e a 

questão metodológica consiste em dar a este saber uma forma comunicável (PAIS, 

2001). 

No ensino-aprendizagem da matemática, segundo Zuffi e Pacca (1999), 

“concepções espontâneas”1 não se adequam a muitos conceitos matemáticos, como 

é o caso do conceito de função que passou por diferentes períodos históricos para 

que o mesmo fosse explicitado de forma geral. Embora o mesmo tenha sido 

associado a fenômenos da natureza, tal como os gregos o aplicaram ao movimento 

dos corpos celestes, o que ficou evidenciado, de fato, conforme Youschkevitch 

                                                          
1Ver: ZUFFI, E. M. e PACCA, J. L. A. (2001). 
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(1975) foi o “instinto de funcionalidade”. A noção de variação, entretanto, se 

constituiu em um dos aspectos essenciais ao desenvolvimento desse conceito, pois 

estava presente desde os escritos de civilizações primitivas e foi imprescindível, mas 

não suficiente para a formação do conceito de função. 

De acordo com Skemp (1980), existem dois tipos de conceitos: os primários e 

os secundários. Os conceitos primários ou de ordem inferior são os que se derivam 

das nossas experiências sensoriais e motoras e podem formar-se sem emprego da 

linguagem. Os secundários são os conceitos abstraídos de outros, formando, assim, 

uma hierarquia conceitual. Em geral, os conceitos de uma ordem superior àqueles 

que uma pessoa possui, não podem ser comunicados mediante uma definição, 

senão, reunindo exemplos adequados para que experimente. Para Skemp (1980), os 

conceitos matemáticos são mais abstratos do que os da vida diária, fazendo com que 

a direção da aprendizagem sempre conduza para uma abstração cada vez maior.  

A propósito do conceito de função Skemp (1980) propõe que o mesmo seja 

abordado a partir de associações com as noções de aplicações, como entidades em 

si e investigar as possibilidades de se desenvolver operações de funções da mesma 

forma como podemos fazer operações com números. Sua proposta leva em 

consideração a dificuldade de se formular explicitamente o processo de abstração 

que se opera entre o domínio físico e o matemático. Nesse sentido, Skemp (1980) 

afirma que a analogia feita entre a construção de mapas geográficos e a noção de 

aplicação não é muito segura, pois um método mais adequado e bem definido para ir 

de um sistema a outro se denomina função. 

O caminho para resolver problemas no domínio físico é substitui-los por  um 

problema matemático correspondente, embora, não seja fácil formular explicitamente 

o processo de abstração pelo qual se passa do domínio físico até o matemático. 

Dada uma série de problemas junto com seus modelos matemáticos, pode ser difícil 

ver algo em comum entre as atividades abstratas que serviram para obter os 

modelos. De acordo com Skemp (1980), estas podem ser as razões pelas quais não 

existe, até agora, uma matemática generalizada para esses processos de abstração. 

Na matemática, embora, seja útil fazer uma troca de um problema por outro de 

solução mais fácil, posto que o ponto de partida e de chegada, se estabelecem em 
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termos matemáticos, o processo de mover-se de um conjunto de idéias para outro 

dentro da matemática oferece possibilidade de ser estudado apenas em alguns 

casos. 

Skemp (1980) afirma que as pessoas diferem muito em sua representação 

mental, algumas possuem uma forte representação visual outras pensam 

principalmente com palavras e há também indivíduos que possuem ambas 

modalidades embora, frequentemente com preferência para uma ou para outra. 

Chamaremos aqui símbolo verbal as palavras tanto escritas como faladas. Os 

símbolos visuais se exemplificam com clareza por meio de diagramas de todas as 

classes, em particular por figuras geométricas. Em que categoria poderíamos colocar 

algumas simbolizações algébricas como, 

              ∫ xdxcos                    e                       { }0/ 2 ≥xx

Para Skemp (1980), basicamente são uma taquigrafia verbal, podendo ser lidas em 

voz alta inclusive sem tomar uma forma visual.  

 As vantagens de uma notação algébrica são em primeiro lugar, a  economia 

de tempo. A esta  brevidade se somam em alto grau a sua clareza e potência, posto 

que os conceitos individuais que mantêm se evocam em muito mais curto espaço de 

tempo, favorecendo a apreensão da estrutura como um todo. Portanto, os símbolos 

algébricos possuem muito mais aspectos em comum com símbolos verbais que com 

diagramas ou figuras geométricas, os chamados símbolos visuais. 

Ambos, símbolos visuais (figuras geométricas, diagramas) e verbais 

(algébricos), se usam em matemática, juntos e separados. Assim, encontramos nos 

livros didáticos de matemática, tanto diagramas com explicações verbais e cálculos 

algébricos, como curvas com suas respectivas equações, mas também páginas e 

páginas de álgebra sem diagramas ou figura alguma. A esse respeito, Skemp (1980) 

argumenta que se não indispensáveis, os símbolos visuais são de grande utilidade e 

podem ser mais compreensíveis que uma representação verbal da mesma idéia. Os 
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símbolos visuais parecem ser mais básicos, ao menos em sua forma primitiva de 

representações de objetos reais. 

Embora mais básicas, as imagens visuais são mais difíceis de comunicar que 

as auditivas. Para as últimas tudo que temos de fazer é traduzir nosso pensamento 

em voz alta, mas para comunicar nosso pensamento visual temos que desenhar, 

pintar ou filmar. Isto dá ao pensamento verbal uma grande vantagem sobre o visual.  

Por outro lado, a palavra escrita perde em vantagem para a palavra falada, em 

simultaneidade, em interação entre o que fala e o que escuta. Assim, Skemp (1980) 

chama a atenção para a seguinte pergunta: existem, também, vantagens intrínsecas 

no tipo de símbolo verbal-algébrico?  

A geometria sugere um contexto proveitoso para investigar esta questão, 

posto que é uma das áreas da matemática que os diagramas parecem ter uma 

importância particular. Skemp (1980) adverte que os símbolos implicados numa 

representação algébrica são mais abstratos que uma representação visual de um 

objeto. Inclusive uma fotografia colorida em tamanho natural, de um objeto, mostra 

só um aspecto na medida em que se evoca o conceito do objeto. Uma diferença 

importante entre as duas classes de símbolos, visual e verbal, é que a primeira tem o 

aspecto típico de um objeto do conjunto que representa, mas a outra não. Assim, o 

sÍmbolo visual, em qualquer caso, tem um vínculo mais estreito com o conceito que o 

correspondente símbolo verbal. O mesmo é certo para os símbolos geométricos.  

Para Skemp (1980) o nosso pensameno verbal tende a ser mais socializado, 

posto que é, em maior extensão, o produto final não só do nosso pensamento 

individual, mas também dos outros e da interação entre ambos. Mas, para ver algo, 

literalmente, do ponto de vista do outro teríamos que estar no lugar do outro, 

portanto, a visão é individual, o escutar é coletivo, tanto no nível concreto como no 

simbólico.  

Skemp (1980) compara, no quadro a seguir, os dois sistemas resumindo as 

propriedades, em grande parte complementares, das duas classes de símbolos, ou 

sejam, visual e verbal-algébrico. 



26 

PROPRIEDADES DOS SÍMBOLOS: VISUAL E VERBAL - ALGÉBRICO  

VISUAL VERBAL – ALGÉBRICO 

Abstrai propriedades especiais, tais como 

forma, posição. 

Abstrai propriedades que são independentes da 

configuração espacial, tais como número. 

Mais difícil de ser comunicada. Mais fácil de ser comunicada. 

Pode representar pensamento mais 

individualizado. 

Pode representar pensamento mais socializado. 

Integrador , mostra estrutura. Analítico, mostra detalhes. 

Simultâneo Sequencial 

Intuitivo Lógico 

Quadro 1 – Propriedades dos símbolos: visual e verbal-algébrico. (SKEMP,1980, 

p.117) 

As propriedades de comunicabilidade e sociabilidade do sistema verbal-

algébrico tem contribuído, sem dúvida, para seu predomínio sobre o sistema visual. 

Dados dois sistemas matemáticos, e uma correspondência entre eles que 

satisfaz certas condições temos o que se denomina uma aplicação. Os requisitos 

para que uma correspondência entre dois sistemas seja uma aplicação são simples, 

consideremos primeiro exemplos do cotidiano. Nessa perspectiva, conforme Skemp 

(1980), deve-se partir, inicialmente, de aplicações matemáticas úteis, extraídas do 

cotidiano e ampliadas para o campo numérico (naturais, inteiros, racionais, reais e 

complexos). A partir desse momento, é possível estabelecer conexões geométricas 

de modo a possibilitar as representações dos princípios funcionais construídos pelas 

experiências com a realidade cotidiana e seu desdobramento numérico. Assim serão 

portanto, constituídos os princípios básicos do pensamento funcional: domínio, 

imagem, representação algébrica e gráfica, entre outras.  

A idéia de uma função matemática é de grande generalidade. No sentido 

amplo, as funções nos dizem como se correspondem os objetos de um conjunto com 

os de outro, por exemplo como se pode encontrar a distância percorrida por um 
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objeto se conhecemos o tempo. As funções são representáveis de diversas maneiras 

incluindo equações e gráficos. 

Os conceitos matemáticos têm sua formalização abstrata evidenciada no 

processo de construção histórica, apontando os movimentos cognitivos que 

conduziram a sistematização matemática. Portanto, há um certo consenso entre 

educadores matemáticos sobre esse fato e a respeito de que o estudo das 

dificuldades demonstradas pelos estudiosos da Matemática, durante a evolução 

histórica do conceito de função, pode fornecer pistas valiosas sobre possíveis 

dificuldades atuais no ensino-aprendizagem desse conceito. 

Com base nessas possibilidades fornecidas pelas informações históricas, 

adotamos como um dos eixos norteadores do nosso estudo a utilização da história 

da matemática como desencadeador da aprendizagem na formação matemática de 

futuros professores de matemática. A referida ação foi concretizada através da 

investigação em sala de aula, mediante o uso de textos de história da matemática e 

atividades investigativas em sala de aula.  

Tomamos, para isso, a proposta de Mendes (2005) acerca da elaboração e 

utilização de textos de história da matemática como elemento de superação das 

dificuldades encontradas por professores de matemática com relação aos conteúdos 

que ministram em suas salas de aula. Objetivamos, com isso, desenvolver e avaliar 

uma experiência de ensino de matemática que contribua para melhoria do ensino-

aprendizagem tomando o estudo de função como referência. Todavia, 

desenvolvemos tal exercício com um grupo de alunos de licenciatura em matemática, 

da disciplina intitulada Fundamentos Epistemológicos da Matemática, no curso de 

licenciatura em matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

durante dois semestres letivos. 
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2.2 A INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA  

2.2.1 A investigação como forma de produção do conhecimento matemático: 

no cotidiano, na ciência e na escola. 

Investigar significa procurar conhecer o que não se sabe. Com um significado 

muito próximo, senão equivalente, temos os termos “pesquisar” e “inquirir”. Existem 

muitas perspectivas sobre o que é investigar, tal como acontece com muitas outras 

palavras, “investigar” pode assumir múltiplos significados. Na sociedade moderna, 

constituíram-se poderosas comunidades acadêmicas em muitas áreas do saber, que 

reivindicam para si um estatuto especial e de algum modo se apropriaram deste 

termo. 

 Geraram-se então diversos mitos, do tipo, investigar é uma atividade 

transcendente, que envolve o uso de metodologias sofisticadas, requerendo recursos 

especiais e uma longa preparação prévia; investigar é uma atividade reservada a um 

grupo especial de pessoas, os “investigadores profissionais”. 

 Porém, no cotidiano, os problemas não surgem precisamente depois de 

termos acabado de estudar um capítulo sobre o modo de resolvê-los ou acabado de 

ler um exemplo prático. Os problemas são considerados problemas porque não 

sabemos resolvê-los e temos que primeiro investiga-los bem e de modo flexível. 

Alguns problemas são tão difíceis que não conseguimos resolvê-los e temos que 

arranjar maneiras de avaliar os nossos progressos sem sequer termos ainda uma 

idéia do caminho para a sua resolução. 

Na aula, isto significa que temos que valorizar a inteligência dos processos, 
aplicações plausíveis de hábitos de pensamento historicamente produtivos, 
e as soluções parciais, tendo ao mesmo tempo consciência de que as 
soluções parciais são parciais (GOLDENBERG, 1999, p.4). 
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O saber matemático tende a focalizar-se, muitas vezes, nos resultados que a 

matemática produziu ao longo do tempo, geralmente apreendido como um conjunto 

de técnicas, algoritmos, teoremas, axiomas, etc. e aplicações matemáticas. Nas 

suas relações com as outras ciências e demais atividades humanas, a contribuição 

fundamental do saber matemático é ainda o papel que desempenha na resolução 

dos problemas de cada uma dessas áreas.  

 Assim, se um dos objetivos da Educação Matemática é fazer com que os 

alunos aprendam, deveria também dedicar-se a atividade de descobrir os fatos. Não 

podemos apenas apresentar técnicas e fazer com que os alunos se limitem a 

executá-las, como também, apresentar fatos e submetê-los aos alunos simplesmente 

para aplicá-los ou prová-los. O objetivo propriamente dito é que o aluno aprenda a 

ser um investigador, e para isso tem que fazer investigação. 

 Tomando como base o conceito de investigação de Ponte, Brocado e Oliveira 

(2005), como sendo a procura de respostas fundamentadas e rigorosas para as 

nossas próprias questões, nos contextos de ensino, aprendizagem ou formação de 

professores, investigar não significa necessariamente lidar com problemas na 

fronteira do conhecimento nem com problemas de grande dificuldade. Significa, 

apenas trabalhar a partir de questões que nos interessam e que se apresentam 

inicialmente confusas, mas que conseguimos esclarecer e estudar de modo 

organizado. 

 Para Mendes (2001a) a investigação constitui-se como uma característica 

essencial do homem que contribui para a construção do conhecimento individual, 

como também da autonomia. 

A investigação, portanto, constitui-se, um fator inerente ao homem e quando 
esse espírito investigador, bem evidente na fase pré-operatória dos estágios 
piagetianos, permanecer se desenvolvendo nas fases posteriores, conduzirá 
o estudante a um amadurecimento científico e matemático que o tornará 
cada vez mais autônomo e consciente da sua capacidade de apostar na 
curiosidade e na possibilidade de buscar o conhecimento através da 
investigação. (MENDES, 2001a, p.26) 
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Deste modo, realizamos uma investigação quando formulamos as nossas 

próprias questões e procuramos respondê-las, de modo tanto quanto possível 

fundamentado e rigoroso. Atividades de natureza investigativa, exploratória ou 

aberta, nas quais os alunos têm oportunidades de múltiplas abordagens e 

problematizações, têm-se tornado uma crescente recomendação dos PCN2 para os 

currículos escolares do Ensino Fundamental e Médio, e em particular na disciplina de 

Matemática. A noção de investigação matemática no contexto da sala de aula e da 

formação de professores constitui o tema central de diversos projetos de pesquisa e 

tem sido discutida em numerosos encontros de Educação Matemática tanto em 

paises como Portugal, Estados Unidos, Dinamarca, entre outros como também no 

Brasil. É necessário, entretanto nos questionarmos acerca dos tipos e finalidades da 

investigação matemática em sala de aula. 

2.2.2. Tipos e finalidades da investigação matemática em sala de aula 

 Goldenberg (1999), não acredita que a aprendizagem só se faça através de 

atividades de investigação e nem sequer a aprendizagem seja necessariamente e 

sempre melhor nesse caso do que noutros. No entanto, apresenta as razões para 

utilizarmos a investigação na aula de matemática: 

• A investigação introduz alguma variedade na rotina da sala de aula. 

• A investigação, especialmente quando envolve materiais físicos, estimula mais 

neurônios uma vez que utiliza mais canais, por exemplo, com as mãos os 

alunos fazem manipulações, com os olhos observam as manipulações dos 

colegas, e com a voz discutem a atividade com os colegas. 

                                                          
2 Ver BRASIL (2000), Parâmetros curriculares nacionais, p. 44, 47, 48, 75, 76, 91,92 e 93. 
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 Estes argumentos, de certa maneira, são mais sobre a motivação do que 

sobre a forma que ela assume. Porém, na aula de matemática há pelo menos uma 

razão a mais para incluir a investigação, uma razão especificamente relacionada com 

a natureza da Matemática. Para Goldenberg (1999) há outra maneira de ver o 

“conteúdo” matemático, são os modos matemáticos de pensar que são tão valiosos 

quanto às contribuições da matemática para a sociedade.  

 Para Goldenberg (1999), a grande maioria das pessoas esquecerá a maior 

parte dos conteúdos matemáticos estudados durante a fase escolar e nunca sentirá 

a sua falta, os modos matemáticos de pensar é que continuarão a constituir um 

poderoso instrumento para ver e para conseguir compreender o mundo. A dupla 

pretensão de que estes modos de pensar são válidos em todos os domínios e 

mesmo assim são legítimos modos de pensar matemáticos, não nos deve 

surpreender. A Matemática não é nenhum desvio ao pensamento humano normal, 

mas uma elaboração, refinamento e alargamento desse pensamento, do qual 

constitui um exemplo particularmente específico.  

 GOLDENBERG (1999) vê essencialmente três tipos de investigação, que são 

desenvolvidas em sala de aula, designadas por Explorar, Descobrir e Pôr em 

questão3 – e quatro finalidades, das quais três estão inseridas nos três tipos que 

essas investigações desempenham. Vejamos a seguir cada um dos tipos de 

investigação. 

• Explorar 

Problemas aritméticos utilizados nas primeiras séries do ensino básico podem 

servir para suscitar um puro exercício computacional num contexto mentalmente 

estimulante, capaz de tornar as partes repetitivas aceitáveis. As introduções 

exploratórias deste gênero parecem constituir uma das maneiras em que a 

investigação é mais frequentemente utilizada nos currículos modernos – como uma 

                                                          
3 O termo usado no original em inglês é probing, que se optou por traduzir pela expressão pôr em 
questão. 
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primeira experiência para os alunos, num contexto em que possam desenvolver o 

gosto ou o interesse, pôr a mão na massa e ter uma visão do terreno. A expectativa 

não é de que a investigação faça emergir algum fato ou técnica específica – e talvez 

nem sequer alguma conjectura. 

• Descobrir 

 Descobrir é outro tipo corrente da investigação nos currículos cuja finalidade é 

conduzir os alunos à descoberta de uma idéia ou fatos matemáticos muito 

específicos. Este tipo de investigação pode ainda ser utilizado como uma primeira 

experiência, mas poderá igualmente servir como parte do corpo ou mesmo o final de 

uma seqüência de aprendizagem. Explorar e Descobrir parece constituir os tipos 

mais correntes para as atividades de investigação nos currículos escolares. 

• Pôr em questão 

 As investigações podem também levar os estudantes a discutir ou pôr em 

questão, por em dúvida, idéias matemáticas que tenham já sido trabalhadas 

parcialmente, para rever, apurar ou aprofundar essas idéias ou para relacioná-las 

com outras idéias. Uma Educação Matemática sem a componente de pôr em 

questão seria incompleta e, embora esta constitua um passo mais “avançado” – 

ninguém pode pôr em questão, rever ou relacionar idéias antes de tê-las – uma 

investigação deste tipo adequada ao desenvolvimento dos alunos é sempre possível 

em todos os níveis de ensino.  

 Ao contrário da finalidade explorar, Pôr em questão é bastante focalizada, 

mas, ao contrário da descoberta, não é tanto sobre fatos matemáticos particulares 

como sobre a definição, o domínio, as restrições e aquilo que metaforicamente (ou 

topologicamente!) se poderia designar por “vizinhança” do fato matemático. Por 

exemplo, numa aula em que os alunos que já tenham visto (quer informalmente 

através de experiências, quer formalmente com o professor; quer tenha sido por 

meio de investigação ou não) que “a soma dos ângulos internos do triângulo é 180°”. 

A quantidade de perguntas que se segue começando por negar e/ou pondo em 
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dúvida essa idéia; depois de negar algumas das idéias-base como: o significado de 

“certo”4, a definição de triângulo e, finalmente, a definição de outras figuras.  

 O intuito para o conjunto de perguntas obscurece deliberadamente aquilo que 

constitui a verdadeira causa dos resultados surpreendentes desta mini-investigação. 

Saber por que é que as coisas são como são constitui também uma característica da 

investigação pôr em questão. Uma das maneiras de juntar uma componente de 

questionamento a outras investigações é mudar os atributos do problema inicial. 

  

• Ensinar a investigar 

Temos, assim, uma quarta finalidade da investigação no currículo que é 

ensinar o aluno a investigar. Em geral as nossas escolas não ensinam o aluno a 

investigar o conteúdo da aprendizagem porque se baseiam no ensino tradicional no 

qual o professor é a autoridade do saber. 

 Para GOLDENBERG (1999), qualquer um dos três tipos de investigação 

analisados acima – explorar, descobrir ou pôr em questão – podem ser de alguma 

ajuda, mas o propósito agora não é apenas o conteúdo matemático, mas também 

aprender como investigar. Por que haveremos de sobrecarregar-nos com mais esta 

dificuldade, quando já é suficientemente difícil ensinar Matemática? Antes de tudo, 

porque ser um investigador competente é importante em Matemática, como o é em 

qualquer outra ciência, psicologia, jornalismo de investigação, diagnóstico médico, 

auto-diagnóstico, etc. Constitui-se um saber fundamental por si próprio, por isso é 

importante ensiná-lo, tanto para alunos que não irão se aprofundar em estudos 

matemáticos e é importante, especialmente para os estudantes que irão desenvolver 

estudos matemáticos avançados. 

Pode ser instrutivo repararmos numa lista das aptidões de que os alunos 
precisam para serem investigadores competentes. Poderia ser 
suficientemente evidente como tais capacidades seriam essenciais para, por 
exemplo, o trabalho científico, mas vou escolher uma linguagem que mostre 
as relações com as idéias matemáticas.  

                                                          
4 O significado de “certo” refere-se a ser verdadeiro em determinados domínios matemáticos. 
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• Deve manter-se alguma coisa constante deliberadamente. Qualquer 
investigação deve ter certos pressupostos, parâmetros, domínios, hipóteses, 
inclusive questões fixas. Os alunos devem aprender a não variar tudo o que 
podem, mas antes, a mudar só uma coisa de cada vez, continuando a 
observar o efeito das mudanças naquilo até compreenderem o efeito, antes 
de mudar qualquer outra coisa.  
• Deve variar-se alguma coisa deliberadamente. Quer se varie uma 
quantidade, um conjunto de domínio, a posição de um ponto, ou até o local 
onde se fixa o olhar num diagrama fixo, quer a pergunta que é feita acerca 
de uma situação fixa, uma investigação envolve alguma mudança 
deliberada. 
• Os resultados mais interessantes surgem sob a forma de invariantes 
inesperadas – constantes que não se escolheram deliberadamente, mas que 
são conseqüência de outras escolhas que tenham sido feitas. Surgem 
também sob a forma de mudanças inesperadas – mudanças que não são as 
que foram feitas deliberadamente. Em ambos os casos, obviamente, o que é 
“inesperado” está dependente da preparação matemática e do nível de 
desenvolvimento cognitivo do investigador, e assim a investigação com 
descoberta subjetivamente original pode fazer-se a bem dizer em qualquer 
idade. 
• Qualquer que seja o nível, aprender a ser um bom investigador implica 
aprender a ver além das aparências à procura de conexões lógicas. 
(GOLDENBERG, 1999, p.14). 

Além disso, não deixa de ser razoável acreditar que este “fardo suplementar” 

na aula de Matemática — mesmo nas tarefas geralmente difíceis de pôr em questão 

— tornam a Matemática mais compreensível, assim como divertida, para todos os 

alunos de Matemática (GOLDENBERG 1999). 

 GOLDENBERG (1999) alerta que o recurso da investigação impõe ao 

professor certo número de novas exigências, pois além de requerer adaptações 

pedagógicas no sentido de estimular o espírito de investigação entre os alunos, 

impõe novas exigências aos conhecimentos matemáticos do professor. As atividades 

de investigação, pela sua natureza, tendem a ser de certo modo abertas — podem 

ser conduzidas a vários níveis de profundidade, e por vezes pode ser difícil distinguir 

de modo significativo e rigorosamente extensões pertinentes, embora com poucos 

pontos de contacto, de desvios irrelevantes. 

 As atividades de investigação podem conduzir os alunos para um território 

matemático para o qual não estão preparados e pode levá-los a desenvolver 

processos que não são usados normalmente. Portanto, os professores precisam ter 

boas bases de conhecimentos matemáticos isto é, sua formação matemática deve ir 
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muito além do que vai ensinar, muito além da sensibilidade pedagógica, para 

poderem decidir quando é que uma investigação deve prosseguir e quando é que 

provavelmente será mais proveitoso colocar um ponto final na investigação em 

questão de modo a permitir a passagem para outra.  

 Um professor que não tenha tais bases pode interromper cedo demais uma 

investigação, não sendo capaz de reconhecer a importância da matemática que se 

esconde nas descobertas ou métodos dos alunos. Ou ao contrário, o professor pode 

perder muito tempo insistindo em pontos insignificantes, quando uma pequena 

mudança na investigação em questão, ou uma mudança radical do ponto tratado, 

poderia ser mais produtiva para os alunos. Finalmente, sem um bom entendimento 

da matemática, muitos professores tendem a concentrar-se na própria investigação, 

em vez de verem a reflexão sobre o que está sendo investigado e a abstração que 

dela se retira, como é o seu objetivo.  

 Além de tudo já comentado, Goldenberg (1999) afirma ainda, que é importante 

considerar o modo como as investigações serão entendidas pelos professores e as 

orientações que lhes devem ser fornecidas para sua utilização em currículos 

baseados na investigação, mas uma preocupação ainda maior deve ser os novos 

desafios para os alunos. Além disso, se for certo que grande parte da aprendizagem 

dos alunos deve surgir das investigações que eles próprios realizam, então, os 

alunos devem aprender a ser bons investigadores. Assim, investigação é uma coisa 

que não deve ser deixada ao acaso, devendo antes constituir uma parte 

cuidadosamente planejada do currículo. 

2.2.3 Cenário para a investigação na construção do conhecimento matemático 

escolar 

Conforme observações realizadas por Skovsmose (2000) em diversos paises, 

na educação matemática tradicional a aula de matemática se divide em duas partes: 
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primeiro o professor apresenta algumas idéias e técnicas matemáticas e depois os 

alunos trabalham com exercícios selecionados. Existem variações nesse padrão, 

desde o tipo de aula que o professor ocupa a maior parte do tempo com exposição 

até aquela em que o aluno fica a maior parte do tempo envolvido com resolução de 

exercícios. Para Skovsmose (2000), a Educação Matemática tradicional se enquadra 

no paradigma do exercício, expressão usada para caracterizar a educação 

matemática que toma como base a resolução de exercícios.  

 O paradigma do exercício pode ser contraposto a uma abordagem de 

investigação, a qual pode tomar muitas formas, como o trabalho de projeto, no 

ensino fundamental e médio, bem como no nível universitário. Em geral, o trabalho 

de projeto está localizado num ambiente de aprendizagem que difere do paradigma 

do exercício, é um ambiente que oferece recursos para fazer investigações 

(SKOVSMOSE, 2000). 

 Skovsmose (2000) chamou a atenção para o fato de que geralmente, o livro 

didático é um representante das condições tradicionais da prática de sala de aula. Os 

exercícios são formulados por uma autoridade externa, fora do ambiente escolar, no 

caso o autor. Isso significa que a justificativa da relevância dos exercícios não é parte 

da aula de matemática em si mesma. Além disso, a premissa central do paradigma 

do exercício é que existe uma, e somente uma, resposta correta. 

 Para Skovsmose (2000), uma abordagem de investigação tem relação com a 

educação matemática crítica, a qual pode ser caracterizada em termos de diferentes 

preocupações. Uma delas é que o desenvolvimento de competências que não se 

refere apenas às habilidades matemáticas, mas também à competência de 

interpretar e agir numa situação social e política estruturada pela matemática. A 

educação matemática crítica inclui o interesse pelo desenvolvimento da educação 

matemática como suporte da democracia, implicando que as micro-sociedades das 

salas de aulas de matemática devem também mostrar aspectos de democracia. A 

educação matemática crítica enfatiza que a matemática como tal não é somente um 

assunto a ser ensinado e aprendido (não importando se os processos de 

aprendizagem são organizados de acordo com uma abordagem construtivista ou 

sócio-cultural), mas também é um tópico sobre o qual é preciso refletir. 
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 A importância da educação matemática, nos moldes anteriormente 

comentados, está bem explicitada na fala de D’Ambrosio quando comenta as 

funções da matemática. 

A Matemática em si é um tópico sobre o qual é preciso refletir. Ela é parte de 
nossa cultura tecnológica e exerce muitas funções nas estruturas militares, 
econômicas e políticas e como tal, um recurso tanto para maravilhas como 
para horrores. (D’AMBROSIO,1994 apud SKOVSMOSE, 2000) 

Fazer uma crítica à matemática como parte da educação matemática é um 

interesse da educação matemática crítica. Parece não haver muito espaço no 

paradigma do exercício para que tais interesses sejam levados em conta. A nosso 

ver, fazer uma discussão sobre o desenvolvimento das idéias matemáticas e seu 

ensino é importante para a formação dos alunos da licenciatura. A apresentação que 

segue é baseada parcialmente no trabalho de Skovsmose com educação 

matemática. 

 Skovsmose (2000) chama de cenário5 para investigação um ambiente que 

pode dar suporte a um trabalho de investigação. Tomemos como exemplo, uma 

interessante e antiga tabela de números, que provavelmente tem decorado as 

paredes de muitas salas de aula de matemática e pode servir de base para uma 

variedade de exercícios:  

...636261

60595857565554535251

50494847464544434241

40393837363534333231

30292827262524232221

20191817161514131211

10987654321

Quadro 2 - Uma antiga tabela de números (SKOVSMOSE, 2000). 
                                                          
5 A palavra inglesa landscape foi traduzida como “cenário”. Cenário [Do it. scenario.] S. m. Lugar onde 
ocorre algum fato, ou onde decorre a ação, ou parte da ação, de uma peça, romance, filme, etc. 
(FERREIRA, 1999). 
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 Skovsmose (2000) apresenta exemplos de algumas atividades de 

investigação que podem ser desenvolvidas com a tabela de números acima. 

Concentremo-nos num retângulo colocado sobre a tabela. Se os números nos cantos 

do retângulo são indicados por a, b, c e d, é possível calcular o valor de F 

determinado por: F = ac - bd. O retângulo pode ser transferido para outra posição e o 

valor de F = ac - bd pode ser calculado novamente.  Se tomarmos a=22, b=24, d=32 

e c=34, ver na tabela anteriormente apresentada que a, b, c, e d representam 

vértices de um retângulo observamos que temos por F= 22•34 - 24•32 = - 20 e 37•49 

- 39•47 = -20. Tentemos transladar o retângulo para uma posição diferente e calcular 

de novo o valor de F. A propósito, o que acontece se girarmos o retângulo em 90º e 

fizermos o mesmo cálculo? Bem, o que acontece se escolhermos um retângulo 

maior e fizermos uma translação semelhante? Qual será o valor de F = ac - bd? De 

que maneira o valor de F depende das dimensões do retângulo? 

Naturalmente, é possível investigar translações de outras figuras. O que 

acontece se calcularmos os valores F = ac - bd, com a, b, c e d referindo-se aos 

números determinados pelos cantos das figuras mostradas a seguir. 

Figura 1 - Figuras geométricas 

Quais destas figuras podem ser “transladadas” sem alterações no valor de F? 

Por que não investigar uma função diferente para F? Por exemplo, o que acontece 

se permutarmos as operações “subtração” e “multiplicação” e, em vez de F = ac - bd, 

calcularmos: G = (a - c)(b - d)  onde a, b, c e d representam os cantos de um 

retângulo? Será que G é constante em todas as translações?  

 Para Skovsmose (2000), um cenário para investigação é aquele que convida 

os alunos a formularem questões e procurarem explicações. O convite é simbolizado 
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por perguntas do professor como: “O que acontece se...”. O aceite dos alunos ao 

convite é simbolizado por seus “Sim, o que acontece é...”. Dessa forma, os alunos se 

envolvem no processo de exploração. O “Por que isto...?” do professor representa 

um desafio e os “Sim, porque ...” dos alunos” indica que eles estão encarando o 

desafio e que estão procurando explicações. 

 Entendemos cenários para a investigação como ambientes propícios à 

aprendizagem que dão suporte, condições à aprendizagem. Caracteriza-se por um 

ambiente em que o professor propõe investigar problemas e refutações dentro da 

própria matemática. Quando os alunos assumem o processo de exploração e 

explicação, o cenário para investigação passa a constituir um novo ambiente de 

aprendizagem. No cenário para investigação, os alunos são responsáveis pelo 

processo. 

 Então, o exemplo da translação de figuras, citada anteriormente, é um cenário 

para investigação? Segundo Skovsmose (2000), talvez sim, talvez não, pois o 

cenário somente se torna um cenário para investigação se os alunos aceitam o 

convite formulado pelo professor. Ser um cenário para investigação é uma 

propriedade relacional. A aceitação do convite depende de sua natureza e a 

possibilidade de explorar e explicar propriedades matemáticas de uma tabela de 

números a qual pode não ser atrativa para muitos alunos, dependendo do professor. 

Um convite pode ser feito de várias maneiras e para alguns alunos um convite do 

professor pode, muitas vezes, soar como um comando, além do que, em 

determinados momentos os alunos podem ter outras prioridades. 

 Nosso trabalho propôs como cenário para a investigação, focalizadas no 

pensamento funcional, a história da formação dos conceitos matemáticos 

relacionados a esse assunto, nos processos de exploração e argumentação 

justificada. Assim, partindo da história desenvolvem-se investigações matemáticas 

para produzir conhecimentos e/ou novos significados aos saberes. 

 O que pode servir perfeitamente como um cenário para investigação, a um 

grupo de alunos numa situação particular, pode não representar para um outro grupo 

de alunos. Se certo cenário pode dar suporte a uma abordagem de investigação ou 
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não, é uma questão empírica que pode ser respondida através da prática dos 

professores e alunos envolvidos. 

 Segundo SKOVSMOSE (2000), as práticas de sala de aula baseadas num 

cenário para investigação diferem fortemente das baseadas em exercícios. A 

distinção entre elas pode ser combinada com uma distinção diferente, a que tem a 

ver com as “referências” que visam levar os estudantes a produzirem significados 

para conceitos e atividades matemáticas. 

 Em Filosofia, muitos esforços têm sido realizados para esclarecer a noção de 

significado em termos de referências. Esses esforços têm inspirado educadores 

matemáticos a discutirem significado no tocante às referências possíveis dos 

conceitos matemáticos. Por exemplo, a idéia de fração pode ser introduzida através 

da idéia de divisão de pizzas e, mais tarde, o significado de “fração” pode ser 

desenvolvido pela introdução de outros conjuntos de referências. Portanto, o 

significado também pode ser visto, primeiramente, como uma característica das 

ações e não somente como uma característica dos conceitos. Nessa interpretação, 

as referências também incluem os motivos das ações. Em outras palavras, incluem o 

contexto para localizar o objetivo de uma ação realizada pelo aluno na sala de aula 

de matemática (SKOVSMOSE, 2000). 

2.2.4 A importância educativa da investigação 

 PONTE (2005) considera que, numa investigação matemática, parte-se de 

uma questão muito geral ou de um conjunto de informações pouco estruturadas a 

partir das quais se procura formular uma questão mais precisa e sobre ela produzir 

diversas conjecturas. Depois, testam-se essas conjecturas, algumas das quais, 

perante contra-exemplos, poderão ser desde logo abandonadas. Outras, sem se 

revelarem inteiramente corretas, poderão ser aperfeiçoadas. Neste processo, por 

vezes, formulam-se novas questões e abandonam-se, em parte ou no todo, às 

questões iniciais. As conjecturas que resistirem a vários testes vãos ganhando 



41 

credibilidade, estimulando a realização de uma prova que, se for conseguida, lhes 

conferirão validade matemática. 

Procurando defender a idéia de que pode haver uma ligação estreita entre 

ensinar, aprender e investigar PONTE (2003) apresenta diversas situações nas quais 

os alunos fizeram explorações e investigações matemáticas na sala de aula. Refere-

se, também, a diversas experiências em que os professores investigaram a sua 

própria prática e sublinha a importância da dimensão colaborativa. Indica, finalmente, 

o papel da dimensão institucional e associativa para o desenvolvimento de uma nova 

cultura profissional, onde a investigação tenha um papel relevante. Baseia a sua 

argumentação numa perspectiva da investigação, como uma atividade natural à 

espécie humana, em contraponto com uma perspectiva elitista e restritiva, que 

reserva esta atividade para os “investigadores profissionais”.  

Para PONTE (2005), parece ser necessário sublinhar que, apesar de defender 

uma perspectiva ampla da investigação, isso não significa que subscreva a 

banalização deste conceito. A investigação requer uma racionalidade muito diferente 

da simples opinião. Pressupõe, da parte de quem a realiza, um esforço de clareza 

nos conceitos, nos raciocínios e nos procedimentos. Pressupõe reflexão, debate e 

crítica aprofundada pela comunidade dos pares6. Isso requer, naturalmente, que as 

idéias sejam apresentadas de forma suficientemente detalhada e rigorosa para 

poderem ser compreendidas e debatidas. Exige uma racionalidade argumentativa 

mais sólida do que a simples justificação ad hoc e exige que se saiba qual o 

paradigma ou enquadramento teórico geral por onde essa racionalidade pode ser 

aferida. 

Investigar, para PONTE (2005), não resulta em se conhecer e aplicar umas 

tantas técnicas de recolha de dados, sejam questionários ou entrevistas, e de fazer 

uma análise estatística ou de conteúdo. Pelo contrário, investigar pressupõe, 

sobretudo, uma atitude, uma vontade de perceber, uma capacidade para interrogar, 

uma disponibilidade para ver as coisas de outro modo e para pôr em questão aquilo 

que parecia certo. 

                                                          
6 Comunidade dos pares refere-se à comunidade formada por um grupo de dois alunos. 
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Para PONTE (2005) investigar envolve, sobretudo, três atividades: estudar, 

conversar e escrever. 

• Estudar: autores clássicos e autores modernos, autores da nossa área e autores 

que nos são exteriores, são fundamentais para nos abrirmos para o mundo, para 

acompanharmos o movimento intelectual contemporâneo, ao mesmo tempo em 

que preservamos a essência da nossa herança cultural. 

• Conversar: com colegas, com outros atores educativos, com os nossos alunos, 

trocando impressões, colaborando, procurando compreender os seus pontos de 

vista e formulando a nossa perspectiva cada vez com mais clareza. 

• Escrever: pondo preto no branco as nossas idéias, as nossas experiências, as 

nossas práticas, os nossos desejos e frustrações, permitindo que elas sejam 

conhecidas e discutidas dentro e fora da comunidade profissional. Só desse 

modo podemos chegar ao fundo das coisas, só desse modo podemos construir 

uma cultura marcada pelo profissionalismo e pelo rigor. 

No nosso trabalho em sala de aula, na disciplina fundamentos epistemológicos 

da matemática, utilizamos de forma semelhante as três atividades da investigação 

propostas por Ponte. Estudar – autores clássicos e modernos de história da 

matemática especificamente, focalizada na história do desenvolvimento do 

pensamento funcional. Conversar – trocamos idéias tanto com colegas como com 

nossos alunos, e também com outros atores educativos em congressos e seminários 

nos quais participamos. Escrever – é o que estamos tentando fazer junto com 

nossos alunos, isto é, apresentando idéias e resultados. 

Entendemos como PONTE (2005), que a investigação não é certamente a 

solução geral que vai resolver de uma vez por todas todos os problemas da 

educação. Se alguma coisa sabe-se com alguma margem de certeza é que tal 

solução não existe, dado que a educação é um fenômeno humano e, portanto, está 

sujeita às diversas influências tais como: psicológicas, sociais, ambientais, culturais, 
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políticas, etc. A investigação tem as suas potencialidades, mas também tem os seus 

limites. Mesmo no ensino, é útil para atingir certos objetivos, mas não o será para 

outros. Nem tudo se pode aprender através da investigação. No entanto, isso não 

invalida a idéia de que se trata de uma importante forma de construção do 

conhecimento tanto para o aluno como para o professor, no processo de promoção 

do nosso ensino e da nossa cultura profissional.  

2.2.5 A aula de investigação 

De um modo geral, segundo PONTE (2005), a estrutura de uma aula com 

investigações é do tipo de trabalho em grupo e envolve as seguintes fases: 

introdução da tarefa, desenvolvimento do trabalho e discussão final/reflexão de tipo 

investigativo. A fase de introdução da tarefa é bastante importante, pois tem uma 

dinâmica própria que poderá influenciar decisivamente o sucesso do trabalho, 

principalmente se os alunos não estiverem familiarizados com este tipo de atividade. 

Nesta fase inicial é determinante o modo de apresentação da proposta de trabalho à 

turma. Pode optar-se pela distribuição do enunciado escrito acompanhado por uma 

pequena apresentação oral que pretenderá, por um lado, clarificar a tarefa e 

explicitar o tipo de trabalho que se quer desenvolver com as investigações e, por 

outro, criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do trabalho dos alunos. 

Pode ser feita uma leitura em grande grupo, pensando principalmente em 

alunos mais novos, acompanhada por alguns comentários que o professor considere 

mais pertinentes, ou por algumas questões cujas respostas revelem se os alunos 

estão, ou não, a entender o que lhes é proposto. Pode-se, simplesmente, apresentar 

a tarefa por escrito, sem que se faça uma discussão inicial do enunciado. Isto poderá 

implicar um maior apoio do professor junto dos grupos no sentido de ajudá-los a 

entender o que se pretende. No entanto, se a apresentação escrita da tarefa estiver 

o mais clara possível este apoio poderá ser minimizado e os alunos poderão iniciar a 

exploração mais autonomamente. 
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O aumento da experiência neste tipo de trabalho leva os alunos a criarem 

progressivamente uma maior independência em relação ao professor e a 

perceberem mais facilmente o que lhes é pedido. Em alguns casos, a tarefa pode ser 

proposta apenas oralmente, sem nenhum suporte escrito, podendo o professor, 

eventualmente, ir registrando no quadro algumas informações essenciais. 

Finalmente, podemos pensar, ainda, no caso da introdução da proposta de trabalho 

não ser preparada previamente pelo professor, surgindo a tarefa, espontaneamente, 

na aula a partir da atividade dos alunos. 

Na perspectiva de PONTE (2005) a realização de investigações por parte dos 

alunos não deve ser uma atividade esporádica. Pelo contrário, deve ser uma 

atividade freqüente e regular na sala de aula. Para que isso aconteça é importante 

que os professores concebam projetos de trabalho nas suas escolas onde a 

atividade investigativa possa assumir uma presença contínua. Na verdade, são 

muitos os obstáculos que surgem na prática regular deste tipo de atividade, 

tornando-se extremamente penoso para o professor enfrentá-los isoladamente. 

Alguns dos obstáculos estão diretamente relacionados com o próprio 

professor e envolvem, por exemplo, (i) o seu conhecimento de certos tópicos, 

eventualmente mais reduzido, (ii) uma experiência pessoal limitada na realização de 

trabalho de cunho investigativo, (iii) algum receio relativamente às questões 

matemáticas e (iv) às questões de dinâmica da aula que podem emergir neste tipo 

de trabalho. Trata-se de questões que podem ser superadas pela experimentação 

controlada, pela reflexão continuada sobre as aulas realizadas e pelas trocas de 

experiências entre os professores (PONTE, 2005a). 

2.2.6 Momentos de uma investigação matemática 

 Como indicam PONTE et al. (1999), a realização de uma investigação 

matemática envolve quatro momentos principais. O primeiro momento envolve o 

reconhecimento da situação, a sua exploração preliminar e a formulação de 
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questões. O segundo refere-se ao processo de formulação de conjecturas. O terceiro 

inclui a realização de testes e o eventual refinamento das conjecturas. E, finalmente, 

o último, diz respeito à argumentação, demonstração e avaliação do trabalho 

realizado. 

 Muitas vezes, estes momentos surgem de modo desordenado: a conjectura 

inicial aparece simultaneamente com a formulação das questões, o teste de uma 

conjectura pode levar à formulação de novas questões, etc. 

 Cada um deles pode incluir diversas atividades a serem realizadas em cada 

momento de uma investigação matemática em sala de aula, como se indica no 

Quadro 3, a seguir. 

Momentos de Uma 
Investigação 

Atividades a serem realizadas em sala de aula 

Exploração e formulação de 
questões 

Reconhecer uma situação problemática Explorar a 
situação problemática 

Formular questões 

Formulação de conjecturas 
Organizar dados 

Formular conjecturas  

Teste e reformulação de 
conjecturas 

Realizar testes 

Refinar uma conjectura 

Justificação e avaliação 
Justificar uma conjectura 

Avaliar o raciocínio ou o resultado do raciocínio 

Quadro 3 – Momentos na realização de uma investigação (PONTE et al, 2005a). 

2.2.7 A investigação como tarefa matemática 

 Na sala de aula, os professores de Matemática podem propor tarefas de 

naturezas diversas. Se o objetivo é que os alunos realizem investigações 
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matemáticas, importa analisar o modo como estas tarefas se distinguem de outras 

bem conhecidas, como exercícios e problemas. Há uma característica comum aos 

exercícios e problemas – em ambos os casos o enunciado indica claramente o que é 

dado e o que é pedido, sem quaisquer ambigüidades. O professor sabe de antemão 

a solução e a resposta apresentada pelo aluno ou está certa ou está errada. 

 Numa investigação é diferente. O ponto de partida é uma questão aberta, ou 

seja, a questão não está completamente definida, cabendo a quem investiga um 

papel fundamental na sua concretização. Sendo possível concretizar de vários 

modos os pontos de partida, os pontos de chegada, naturalmente são também 

diferentes. Do mesmo modo, para uma dada pessoa, certa tarefa pode ser o ponto 

de partida para uma investigação ou uma situação evocativa de investigações e 

aprendizagens já realizadas. Ao requerer a participação ativa do aluno na própria 

formulação das questões a serem estudadas, se favorece o seu envolvimento na 

aprendizagem. 

 A tarefa de investigação, segundo PONTE (2005a), pretende assim trazer 

para a sala de aula o espírito da atividade matemática genuína, constituindo, por 

isso, uma poderosa “metáfora educativa”. O aluno é chamado a agir como um 

matemático, não só na formulação de questões e conjeturas e na realização de 

provas e refutações, mas também na apresentação dos seus resultados e na sua 

discussão e argumentação com os colegas e com o professor. 

 A seguir apresenta-se no Quadro 4 a caracterização dos diversos tipos de 

tarefas matemáticas com exemplos e respectivos sujeitos envolvidos. Neste quadro 

pretende-se mostrar como é a abordagem das diversas tarefas matemáticas e o que 

se pede ao aluno. 
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DIFERENTES TIPOS DE TAREFAS MATEMÁTICAS 

Tarefas 

matemáticas 
Exemplos Sujeitos  

Exercício  Resolve a equação: 2x+23=-3+7x  
Alunos do 

8º ano  

Problema  

Calcular a diagonal de um paralelepípedo retângulo do 

qual são conhecidos o comprimento, a largura e a 

altura. (Pólya, 1945)  

Alunos do 

8º ano  

Investigação  

Escrever em coluna os 20 primeiros múltiplos de 5. 

Verificar os algarismos das unidades e das dezenas. O 

que se observa? E o que acontece com os múltiplos de 

4 e de 6? E com os múltiplos de outros números?  

Alunos do 

5º ano  

Quadro 4 – Diferentes tipos de tarefas matemáticas (PONTE et al, 2005, p.35). 

2.3 A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E SUAS IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS NO 

ENSINO DA MATEMÁTICA 

 Estudos e pesquisas para o ensino da matemática vêm, nos últimos anos, 

apresentando um número bastante significativo de trabalhos voltados para aspectos 

teóricos e práticos do uso da história no ensino da matemática. O enfoque histórico 

pode ser encontrado em produções brasileiras como teses de doutorado, 

dissertações de mestrado, em livros didáticos e paradidáticos, em propostas tanto de 

professores ou grupos de professores, como iniciativas individuais, como também, 

nos documentos oficiais.  
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Dentre os argumentos utilizados para justificar a importância da história para a 

educação matemática busca-se ao mesmo tempo refletir e responder como utilizar 

pedagogicamente a história da matemática. Para tanto, segundo MENDES et al. 

(2006), é necessário primeiramente discutir-se a função da história na construção da 

matemática, considerando-a como princípio unificador entre os aspectos cotidiano, 

escolar e científico da matemática como também as possibilidades de conexão entre 

a história e a matemática produzida. 

2.3.1 A função da história na construção da matemática 

 Ao lado do rico legado das aplicações matemáticas a história da matemática 

apurou igualmente para nosso uso um conjunto de métodos e modos de pensar que 

são tão valiosos quanto à produção matemática propriamente dita (como a equação 

de reta que passa por dois pontos, o conceito de função, o valor do número π  entre 

muitos outros). Esses modos matemáticos de pensar se constituem um poderoso 

instrumento para ver e compreender o mundo. 

Historicamente a matemática foi sendo construída pela humanidade, desde os 

primórdios da existência do homem na face da terra e cada sociedade que contribuiu 

para sua formação, foi difundindo-a culturalmente, mantendo-a viva por estudiosos 

do assunto através de textos de divulgação científica ou através de manuais 

escolares. Este percurso histórico permite estabelecer um diálogo entre o 

conhecimento aprendido, a memória da prática manipulativa que utiliza os objetos 

matemáticos, os textos, documentos, relatos da prática e outros registros de um 

modo geral, que os armazena para torná-los públicos (MENDES, 2001). 

 Esta possibilidade fica bem explicitada nas palavras do autor quando afirma 

que 

(...) é possível utilizarmos a matemática produzida por outros povos e em 
outras épocas, para produzir novas matemáticas, compará-las com o 
produto anterior e ampliar o arcabouço matemático já existente. Essa 
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dinâmica implica armazenar, selecionar e dispor das informações 
matemáticas conforme as necessidades configuradas em diferentes 
contextos e épocas, o que perpassa a produção sócio-cultural de cada 
sociedade. Nesse movimento, percebemos que o indivíduo não é um 
observador passivo e por esse motivo sempre adiciona suas impressões ao 
conhecimento experienciado. Conclui-se daí que o conhecimento produzido 
traz consigo um fator subjetivo ligado ao contexto sócio-cultural de quem o 
produz (MENDES, 2001, p.63). 

 Assim, a história numa perspectiva do autor é uma tentativa de responder as 

perguntas acerca do processo de construção das informações apresentadas no 

presente. 

Tomando como exemplo a questão da origem e do desenvolvimento do 

conceito de função onde operações com funções podem ser encontradas nos 

cálculos astronômicos de estudiosos antigos, como nos de Ptolomeu, na ciência 

árabe, os trabalhos de Al-Biruni7, muito antes da sistematização da mesma. A idéia 

de função compreendida em um ou em outro sentido está implicitamente contida nas 

regras de medidas de área das mais simples figuras tais como retângulos, círculos, 

etc, conhecidas mesmo no despertar das civilizações e, também, nas primeiras 

tabelas (algumas delas sendo em tabelas de funções de duas variáveis) da adição, 

multiplicação, divisão, etc. usadas como facilitadoras de cálculos.  

 Tabelas de função de dois diferentes tipos, a função-etapa e a função linear 

ziguezague foram usadas na astronomia da Babilônia, durante o reino Selêucida, 

para a compilação de efemérides do sol, da lua e dos planetas. A história da 

formação do referido conceito tão importante para a matemática, levou muitos 

séculos para ser completado sobre o que YOUSCHKEVITCH (1975) tece 

comentários descrevendo os principais estágios do desenvolvimento da idéia de 

função até a metade do século XIX. Os referidos estágios são: 

                                                          
7 Abu Raihan Muhammad Al-Biruni foi um extraordinário astrônomo, matemático, físico, médico, 
geógrafo, geólogo e historiador, provavelmente a figura mais proeminente dentro da falange dos 
universalmente considerados estudiosos muçulmanos que caracterizam a Idade de Ouro da Ciência 
Islâmica. Ver: www.islam.org.br/al_biruni.htm 
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(1) Antigüidade, o estágio em que o estudo dos casos particulares de 
dependência entre duas quantidades não tinha ainda isolado a noção geral de 
variáveis quantitativas e funções. 

(2) A Idade Média, estágio no qual, a ciência européia do século XIV, as 
noções gerais foram pela primeira vez expressas nas formas geométrica e 
mecânica, mas no qual, assim como na Antigüidade, cada caso concreto de 
dependência entre duas quantidades era definida por uma descrição verbal, 
ou por um gráfico, mas, não por fórmula. 

(3) O Período Moderno, o estágio no qual, iniciando no final do século XVI, e, 
especialmente durante o século XVII, começaram a prevalecer expressões de 
funções analíticas, a classe de funções analíticas geralmente expressas por 
somas de séries infinitas de potências, torna-se rapidamente a classe mais 
utilizada. 

Foi o método analítico para introduzir funções que revolucionou a matemática 

e, por causa da sua eficiência extraordinária, assegurou uma posição central para a 

noção de função em todas as ciências exatas. Contudo, com todos esses frutos, em 

meados do século XVIII, esta interpretação de função como expressão analítica 

tornou-se inadequada de tal modo que nesse mesmo período foi introduzida uma 

nova definição geral de função, publicada por Dirichlet na França e Lobatchevsky na 

Rússia, que mais tarde tornou-se universalmente aceita na análise matemática. 

Definição geral de uma função (1837): “Se uma variável y é assim 
relacionada a uma variável x, que  sempre que um valor numérico é 
marcado com x, há uma regra de acordo com a qual o único valor de 
y é determinado, então y é considerado uma função de variável 
independente x”.(SCHWARZ, 1995, p.16) 

Na segunda metade do século XIX esta definição geral abriu larga 

possibilidade de desenvolvimento na teoria de funções, mas, trazia dificuldades 

lógicas o que fez com que no século XX, o conceito de função fosse revisto, assim 

como foram outros conceitos fundamentais da análise matemática. 
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Definição de função em cursos de análise matemática nos fins do séc. XIX e 
começo do séc. XX: Diz-se que y é função de x se a cada valor de x de 
um certo intervalo corresponde um valor bem definido de y sem que 
isso exija entretanto que y seja definido sobre todo intervalo pela 
mesma lei em função de x, nem mesmo que y seja definido por uma 
expressão matemática explicita de x. (SCHWARZ, 1995, p.16) 

Assim, a história, segundo MENDES (2001), é uma tentativa de responder as 

perguntas acerca do processo de construção das informações do presente. A história 

é escrita constantemente não apenas porque se descobre fatos novos, mas também 

porque a perspectiva sobre o que é um fato histórico muda, ou seja, sobre o que é 

importante do ponto de vista do processo histórico. À medida que se passa a 

conhecer e compreender o desenvolvimento da sociedade em sua trajetória de 

transformação aprende-se novos meios de compreender e explicar um mesmo 

fenômeno. 

 A história, então, passa a ter uma função decisiva na construção da realidade 

matemática se tomada em consideração que é com base nas informações fornecidas 

por ela que será traçada uma rede de fatos elaborados e praticados em diversos 

contextos sócio-culturais. São nessa rede informativa que se podem captar 

elementos característicos do conhecimento matemático, visto que as atividades 

humanas sempre apresentam um entrelaçamento de ações e é através delas que se 

pode estabelecer a realidade que no caso é a realidade matemática. 

2.3.2 Elementos históricos na matemática escolar  

 Segundo Miguel e Miorim (2005) a preocupação com a introdução de 

elementos históricos na matemática escolar brasileira tem se manifestado de 

maneira explícita na legislação da década de 1930, embora não se deva 

desconsiderar que anteriormente tal preocupação não estivera presente em livros 

didáticos de matemática brasileiros mais antigos, em particular do século XIX e 

começo do XX. Tal abordagem histórica estava diretamente associada ao poder 
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motivador dos conhecimentos históricos que na concepção dos autores, despertaria 

o interesse do aluno pelo conteúdo matemático que estaria sendo ensinado. 

 Com relação à presença de textos históricos em muitos livros didáticos que 

oferecem ao aluno informações históricas encontram-se diferenciações tanto nos 

objetivos a que se propõem como também na forma como são apresentadas.  

 Com relação aos argumentos utilizados para justificar a participação da 

história no processo ensino-aprendizagem da matemática, MIGUEL e MIORIM 

(2005) identificaram duas categorias: os argumentos de natureza epistemológica e 

os de natureza ética. Considerando o modo como se concebe a natureza dos 

elementos considerados como condicionantes e/ou determinantes da aprendizagem 

matemática e/ou a natureza das atitudes e dos valores. Com base na análise da 

literatura pertinente identificaram os argumentos de natureza epistemológica e ética, 

estabelecidos por autores e épocas diversos, dentre os quais se destacam 

matemáticos, historiadores da matemática e investigadores da educação 

matemática.  

 Chama-se de argumentos de natureza epistemológica por que se referem ao 

conhecimento matemático propriamente dito, os quais consideram a história como: a) 

fonte de seleção seqüências adequadas de tópicos de ensino; b) fonte de seleção de 

métodos adequados de ensino para diferentes tópicos da matemática escolar; c) 

fonte de seleção de objetivos adequados para o ensino-aprendizagem da 

matemática; d) fonte de seleção de tópicos, problemas e episódios considerados 

motivadores da aprendizagem da matemática escolar; e) fonte de busca de 

compreensão e significados para o ensino-aprendizagem da matemática escolar 

atual; f) fonte de identificação de obstáculos de origem epistemológica para enfrentar 

dificuldades dos estudantes no processo ensino-aprendizagem da matemática 

escolar; g) fonte de identificação de mecanismos operatórios cognitivos a serem 

levados em consideração nos processos de investigação em educação matemática e 

no processo de ensino-aprendizagem da matemática escolar. 

 Os argumentos de natureza ética isto é, da natureza da aprendizagem de 

valores éticos que se deseja promover, via aprendizagem matemática, tanto nos 

estudantes como nos professores: a) fonte que possibilita um trabalho pedagógico de 
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conscientização da unidade da matemática; b) fonte para a compreensão da 

natureza da especificidade do pensamento matemático em relação a outros tipos de 

conhecimento; c) fonte que possibilita a desmistificação da matemática e a 

desalienação do ensino; d) fonte que possibilita a construção de atitudes acadêmicas 

valorizadas; e) fonte que possibilita a conscientização epistemológica; f) fonte que 

possibilita um trabalho pedagógico voltado para a conquista da autonomia intelectual; 

g) fonte que possibilita o desenvolvimento do pensamento crítico, de uma 

qualificação como cidadão e de uma tomada de consciência e avaliação de 

diferentes usos sociais da matemática; h) fonte que possibilita a apreciação da 

beleza da matemática e da estética inerentes a seus métodos de produção e 

validação do conhecimento; i) fonte que possibilita a promoção da inclusão social via 

resgate da identidade cultural de grupos sociais discriminados ou excluídos do 

contexto escolar. 

2.4 A INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA E SUAS IMPLICAÇÕES NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA 

 Considerando todas as tendências de uso da história no ensino da matemática 

apresentadas anteriormente, acreditamos que há certa conexão entre elas visto que 

a maioria tem sempre o objetivo de subsidiar uma aprendizagem significativa da 

matemática escolar. Desse modo, é possível se definir por algumas que se podem 

adequar a presente proposta. 

 Um exemplo do que mencionamos situa-se na leitura e discussão de textos 

referentes à história da matemática. Essa dinâmica justifica a introdução de uma 

perspectiva histórica na aprendizagem da matemática, permitindo tanto ao professor 

quanto ao estudante compreender a natureza da atividade matemática. Com isso 

poderão apropriar-se dos conceitos filosóficos que estão presentes nesses textos, 

mudando assim, sua imagem acerca da matemática como conhecimento pronto e 

acabado, o que lhes permite interpretar essa prática como uma atividade educativa. 
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 Para a aprendizagem da matemática, a sala de aula pode ser considerada 

como um microcosmo de matemática, como um redemoinho cultural, posto que 

ilustra uma aproximação humanística, com atividades e discussões. Nesse sentido, a 

história da matemática pode informar alunos e professores sobre o contexto sócio-

cultural da matemática, e lhes ajudar a decidir que posições defendem, em debates, 

sobre isto. 

 A concepção aqui defendida a respeito da investigação histórica como modelo 

teórico de apoio às atividades desenvolvidas em sala de aula para o ensino da 

matemática se baseia na concepção defendida por Mendes (2006, 2003, 2001) que 

tem como princípio a história e a investigação como fonte de geração da matemática 

escolar. Para que seja possível por em ação tal perspectiva teórico-prática é 

fundamental a valorização e adaptação das informações históricas às necessidades 

atuais, de modo que seu uso contextualizado seja produtivo na sala de aula. 

 Há uma variedade de tendências e modalidades de como usar a história da 

matemática na geração da matemática escolar, porém o argumento aqui defendido é 

o uso investigativo da história como agente de desenvolvimento da cognição em sala 

de aula como situado por Mendes, Fossa e Valdés (2006). Assim, o princípio que 

articula as atividades de ensino-aprendizagem via história da matemática é a 

investigação, constituindo-se o sustentáculo da proposta. Portanto, acredita-se que o 

uso deste processo investigativo nas aulas de matemática pressupõe a valorização 

do saber e do fazer históricos na ação cognitiva em sala de aula (MENDES; FOSSA; 

VALDÉS, 2006). 

 Segundo Mendes, Fossa e Valdés (2006), o uso da história como recurso 

pedagógico nas aulas de matemática tem como finalidade primordial promover um 

ensino-aprendizagem que permita uma ressignificação do conhecimento matemático 

produzido ao longo dos anos pela humanidade. Assim, acredita-se ser possível 

imprimir maior criatividade e motivação às atividades em sala de aula durante a ação 

docente para romper com a prática educativa tradicional utilizada nas aulas de 

matemática. 
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 Para fundamentar a histórica como facilitadora da aprendizagem matemática 

cabe buscar alternativas para questões que estão voltadas para as reflexões a 

respeito do assunto: a) quais as possíveis relações entre a história da matemática e 

o ensino da matemática? b) que implicações pedagógicas podem surgir dessas 

relações? c) Como fazer a ligação do desenvolvimento histórico-epistemológico da 

matemática ao seu ensino? d) quais as possibilidades de desenvolver uma proposta 

de ensino que relacione investigação matemática ao seu desenvolvimento histórico? 

Na busca de respostas a essas questões estabelece-se discussões e reflexões sobre 

o tema, tendo em vista propor subsídios teóricos-práticos que contribuam para 

melhoria do ensino da matemática nas escolas (MENDES, 2001a). 

 Além dos argumentos reforçadores da importância do uso pedagógico da 

história da matemática, apresentados anteriormente, Miguel e Miorim (2005), Fauvel 

e Maanen (2000) apud Mendes, Fossa e Valdés (2006), apontaram, em estudos, 

diversos modos como o professor pode abordar significativamente a história nas 

aulas de matemática. Eles defendem o papel pedagógico da história da matemática 

de acordo com o nível educacional dos estudantes, pois tanto estudantes do nível 

elementar como os universitários têm necessidades e possibilidades diferentes de 

aprendizagem. 

 A história como fonte de significação constitui-se uma função importante para 

que a educação matemática promova uma aprendizagem significativa e 

compreensiva da matemática escolar. 

É a partir dos significados históricos que será possível se estabelecer uma 
conexão construtiva entre os aspectos cotidiano, escolar e científico da 
matemática, de modo a fazer com que os estudantes passem a observar o 
seu contexto cotidiano e compreendam que a matemática que está sendo 
feita hoje está de acordo com o momento histórico atual (Mendes, 2006, 
p.93). 

E ainda, é necessário, no entanto, que essas atividades matemáticas, quando 

levadas à sala de aula, através de uma proposta de ensino-aprendizagem, procurem 
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estabelecer uma integração entre os aspectos cotidiano, escolar e científico do 

conhecimento matemático, considerando que o desenvolvimento histórico da 

matemática apresenta características que suscitam o processo de transformação das 

componentes intuitiva, algorítmica e formal desse conhecimento no decorrer da sua 

história. Desse modo, possibilita à sociedade apoderar-se das idéias matemáticas 

construídas nos diferentes momentos históricos e em diferentes contextos sócio-

culturais (MENDES, 2001a). 

Partindo das considerações, mencionadas anteriormente, acreditamos que a 

história da matemática poderá integrar a nossa proposta de investigação em sala de 

aula com alunos do ensino superior. 

2.5 MODELO DE INVESTIGAÇÃO EM SALA DE AULA, APOIADO NAS 

INFORMAÇÕES HISTÓRICAS. 

Tomando como base os dois eixos teóricos, ou seja, a investigação 

matemática e o uso da história da matemática em sala de aula, apresentamos um 

modelo de investigação matemática que preserva os princípios defendidos por Ponte 

e os outros autores, acima citados, no que se refere às características das atividades 

investigativas para o ensino da matemática, bem como os princípios defendidos por 

Mendes (2001a), Miguel e Miorim (2004) quando propõem o uso da história da 

matemática nos cursos de formação inicial de professores. 

Consideramos necessário, neste momento, explicitar o que entendemos por 

investigação histórica. De modo geral, aulas investigativas são aquelas nas quais os 

alunos são mobilizados a realizar investigações matemáticas em sala de aula, no 

nosso caso, apresentamos uma proposta que parte da investigação histórica para 

desencadear as discussões matemáticas ali envolvidas.  

As investigações matemáticas em sala de aula podem ser frutos da 

curiosidade de um aluno, grupo de alunos ou classe a respeito de um determinado 

tema ou problema, mas também podem ser desencadeadas por tarefas propostas 
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pelo professor. No entanto, para que tarefas possam desencadear atividades 

investigativas por parte dos alunos é necessário que instiguem a curiosidade, 

entusiasmem e recorram a conhecimentos prévios e tenham ligações com o contexto 

cultural dos alunos, entre outras coisas. Assim podemos distinguir as aulas 

investigativas, nas quais os alunos são mobilizados a realizar investigações 

matemáticas em sala de aula, e as tarefas investigativas que são propostas de 

trabalho nas quais, por seu grau de abertura a múltiplas abordagens e 

problematizações, possibilitam a realização de atividades investigativas por parte dos 

alunos. 

Entendemos as tarefas de investigação histórica como tarefas pedagógicas e 

escolares que além de promoverem a problematização de conceitos matemáticos e a 

resolução de problemas, visam, também via história, a formação cultural, intelectual 

e humanística dos alunos, procurando veicular valores e princípios, tais como: 

professores e alunos são produtores de conhecimento; investigação e atividade são 

meios através dos quais o conhecimento pode ser produzido; negociação de 

significados e tomadas de decisão são fatores importantes na construção e na 

apropriação do conhecimento pelos estudantes; os estudantes devem ser 

estimulados no sentido da conquista da autonomia intelectual; estimular a 

socialização do saber, entre outros. 

Atividades investigativas subentendem as ações dos alunos que resultam da 

exploração de tarefas investigativas, como por exemplo: explorar e problematizar 

uma situação, delinear estratégias para resolver a problemática que emerge da 

exploração, explorar hipóteses, fazer e testar conjeturas, generalizar, provar 

resultados, comunicar oralmente e por escrito seu trabalho para que ele seja 

discutido pelo grupo, argumentar em sua defesa, reconhecer suas limitações, 

conhecer outras possíveis explorações. 

Em qualquer trabalho investigativo em sala de aula, a fase de introdução é 

determinante isto é, o modo de apresentação da proposta de trabalho à turma, esta 

poderá influenciar decisivamente no sucesso do trabalho, principalmente se os 

alunos não estiverem familiarizados com este tipo de atividade.  
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Propomos aos nossos alunos que todo trabalho fosse realizado em grupo de 

dois ou três e que cada grupo faria uma investigação histórica, sobre o pensamento 

funcional, ou seja, sobre o desenvolvimento histórico-epistemológico do pensamento 

funcional. Optamos pela distribuição do enunciado por escrito acompanhado por uma 

pequena apresentação oral para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do 

trabalho dos alunos. Cada grupo escolheu para investigar, dentro do tema função, os 

aspectos que mais lhe interessasse para depois compartilhar, ou melhor, socializar, 

com toda a classe seu estudo individual, suas dúvidas e conclusões sobre o tema 

escolhido. O material para pesquisa foi fornecido e constou de textos sobre a história 

das funções. Também foi solicitado aos alunos que os mesmos procurassem 

aprofundar o estudo do tema através de pesquisa em outras fontes. 

O passo seguinte do trabalho consistiu na resolução, por parte dos 

estudantes, de questões orientadoras de suas investigações sobre a matemática 

escolar envolvida, referente exclusivamente ao tema funções. Em todos os 

momentos do trabalho em grupo os alunos interagiam tanto com os colegas como 

com o professor, para discutir e delinear estratégias de resolução.  Depois, os alunos 

apresentaram os resultados aos colegas para socializar as dúvidas a fim de 

encontrar alguma resposta no grande grupo, finalmente depois das discussões 

surgiam as soluções. 

Acreditamos que a releitura e ressignificação desta prática educativa pelos 

envolvidos, no caso professor e aluno, considerando seus respectivos contextos 

sócio-culturais, são essenciais para que o futuro professor possa se perceber como 

construtor do saber e capaz de revigorar suas práticas educativas com base em seus 

saberes. 

Evidenciamos que até o presente consideramos alcançados os seguintes 

objetivos propostos: desenvolver pesquisa bibliográfica sobre a história das funções 

com a finalidade de produção de textos e atividades investigatórias para uso em sala 

de aula. 

Destacamos que o próximo passo do trabalho se constitui a parte 

experimental, ou seja, aplicação da nossa proposta de investigação histórica em sala 

de aula com os alunos da licenciatura. 
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CAPÍTULO 3 – O PROCESSO INVESTIGATÓRIO DO ESTUDO 

 Nossa finalidade foi avaliar o desenvolvimento de uma proposta pedagógica 

de uso da investigação e da histórica da matemática na aprendizagem dos 

fundamentos epistemológicos de alguns tópicos matemáticos. Os referidos tópicos 

foram escolhidos a partir da ementa da disciplina Fundamentos Epistemológicos da 

Matemática e, por serem considerados importantes para a matemática abordada no 

Ensino Fundamental e Médio, dentre os quais optamos pelo estudo das funções. 

Antes de tudo, realizamos um diagnóstico acerca das concepções e 

experiências dos alunos sobre o conceito de função seguindo com o estudo histórico 

e epistemológico do pensamento funcional visando nosso aprofundamento como 

também, a elaboração de um texto para uso em sala de aula. Em seguida 

desenvolvemos duas experiências, aplicando as etapas do trabalho investigativo com 

duas turmas de estudantes da licenciatura, tomando a investigação histórica, em sala 

de aula, como eixo norteador da ação. 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PESQUISA 

O processo experimental do nosso estudo foi realizado em dois semestres 

letivos, segundo semestre de 2006 e primeiro semestre de 2007, cada um em uma 

turma, nas quais aplicamos as etapas do processo de investigação histórica por nós 

proposto. A aplicação da experiência na primeira turma teve a finalidade principal de 

servir como ‘experiência piloto’ a fim de subsidiar a segunda experiência isto é, 

observados os entraves e as dificuldades ocorridas na primeira experiência 

substituímos ou modificamos o que foi necessário, para que a segunda, já 

fundamentada, pudesse servir para abordarmos mais profundamente o objeto do 

nosso estudo.   
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 Na investigação realizada pelos alunos, foram considerados os seguintes 

aspectos: a história da formação e evolução do conceito de função em diversos 

contextos, as linguagens evidenciadas em cada contexto, os vários tipos de notação, 

a classificação das funções e suas aplicações.  

 De um modo geral, o nosso trabalho considera os aspectos que se baseiam 

no quadro teórico centrado no aprender pela investigação e a reflexão dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos após as atividades de investigação. 

 Nosso estudo se caracterizou por uma dinâmica experimental baseada na 

realização de investigações efetuadas pelos alunos em sala de aula, na nossa 

observação direta e no registro das situações de ensino-aprendizagem, por meio de 

anotações e gravações, assim como, por meio da análise do material didático 

utilizado pelo professor e das atividades realizadas pelos alunos. Todos os registros 

efetuados durante a realização das atividades foram decisivos para a validação da 

experiência tendo em vista a abordagem qualitativa e interpretativa adotada, 

efetivada por meio de entrevistas informais, observação participante8 e pela narrativa 

oral e escrita9

3.2 A ESCOLHA DOS SUJEITOS 

 Através de leituras de livros, teses, dissertações, artigos, e em diversos 

congressos que participamos na área da Educação Matemática, etc., constatamos 

que o conceito de função tem sido bastante estudado por vários pesquisadores, tanto 

no Brasil como no exterior, pois se trata de uma das idéias fundamentais, abordadas 

no ensino, da Matemática e de tantos problemas. 

                                                          
8 Observação participante: metodologia que tenta reconstruir as ações e interações dos atores sociais 
segundo seus pontos de vista, suas categorias de pensamento, sua lógica. (ANDRÉ, 2003). 

9 Por narrativa oral e escrita entendemos tudo que os alunos falaram ou escreveram acerca do 
trabalho desenvolvido. 
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 Pela nossa experiência em sala de aula e depoimento de colegas professores 

parece ser um consenso de que residem muitas dificuldades, de modo geral, por 

parte dos alunos dos cursos de ciências exatas, ao estudar limites, derivadas e 

integrais, como também a álgebra linear, cuja origem se encontram nas funções 

reais. 

 Motivados pela constatação dos aspectos citados e para que haja uma 

evolução qualitativa na forma pela qual os alunos concebem a idéia funcional, 

escolhemos como os sujeitos do nosso estudo, os alunos da Licenciatura em 

Matemática, futuros professores que certamente realimentarão o processo de 

formação dos estudantes do ensino fundamental e médio, candidatos naturais a 

futuros universitários senão, cidadãos que embora não venham se dedicar a estudos 

mais aprofundados da matemática necessitam da idéia funcional para sua atuação 

na vida. 

 Elegemos a disciplina Fundamentos Epistemológicos da Matemática, a qual 

nos pareceu bem adequada ao nosso propósito de utilizar a história da matemática 

associada à investigação na formação dos conceitos matemáticos, pois é na referida 

disciplina que são discutidos os aspectos referentes ao desenvolvimento conceitual 

desses tópicos da matemática, o que serviu para delinear o trabalho de pesquisa na 

perspectiva teórica da investigação. 

 As duas turmas em que trabalhamos eram constituídas tanto por alunos que 

estavam dentro do prazo de conclusão do curso, como por alunos desnivelados, 

ambas contando com alunos bastante jovens, na sua maioria sem nenhuma ou com 

pouca experiência em sala de aula. 

 A efetivação da proposta ocorreu através da organização e aplicação de 

atividades de ensino-aprendizagem baseadas na investigação e na perspectiva 

histórica da matemática como principal fio condutor do processo educativo da 

matemática escolar. Para acompanhamento das atividades das duas experiências 

fizemos o registro em áudio e escrito de toda operacionalização do trabalho em sala 

de aula o que apresentaremos detalhadamente a seguir. 
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3.3 – DUAS EXPERIÊNCIAS COM INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA EM SALA DE 

AULA 

Tomando a história como fonte geradora do conhecimento matemático escolar 

e a investigação como base para a obtenção do mesmo, nesta perspectiva 

apresentamos a seguir duas experiências de ensino-aprendizagem enfocadas na 

formação do conceito de função.. 

3.3.1. A primeira experiência 

Realizamos a primeira experiência de investigação histórica no segundo 

semestre de 2006, com uma turma formada por doze (12) alunos do curso de 

licenciatura em matemática da UFRN, matriculados na disciplina Fundamentos 

Epistemológicos da Matemática, no horário matutino no qual, de modo geral, estão 

os alunos que não trabalham que se dedicam apenas a estudar. A disciplina, 

referida, contou com uma carga horária de seis horas-aula semanais durante um 

semestre letivo. 

 Nosso trabalho experimental realizou-se em conjunção com o professor da 

disciplina em sala de aula, porém a sala abrigou outra professora que participou para 

investigar. Assim, tomamos como ponto de partida uma sondagem das dificuldades 

dos alunos que se realizou sob forma de entrevistas informais, com relação aos 

assuntos de funções abordados no ensino fundamental e médio. Esta etapa consistiu 

em uma investigação exploratória visando identificar o grau de conhecimento, dos 

referidos alunos, acerca das funções, sua resolução e sua conexão com as diversas 

áreas da matemática, bem como o seu desenvolvimento histórico conceitual. 

 Nesse momento abriu-se um ambiente de diálogo, com os alunos, na 

perspectiva de localizar as descontinuidades conceituais decorrentes de sua 
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formação e considerou-se que a história da matemática poderia se constituir em um 

elemento condutor da superação de tais descontinuidades. 

 Para estabelecer a nossa pesquisa consideramos necessária a realização de 

um estudo histórico e epistemológico sobre o pensamento funcional para levantar a 

gênese e a evolução desse conceito, como também, para compreender em quais 

circunstancias foi elaborado o conceito de função. O referido estudo histórico foi feito 

antes da realização das experiências tendo em vistas subsidiar o trabalho, contribuiu 

para um maior aprofundamento no assunto e consecução do penúltimo objetivo 

específico ao qual nos propomos. 

 Como início das atividades de investigação em sala de aula, solicitamos que 

os alunos da turma se dividissem em grupos de quatro (4) componentes o que 

resultou em três (3) grupos, convidando-os em seguida a escolher e investigar sobre 

o desenvolvimento histórico-epistemológico, dos temas matemáticos contidos na 

ementa da disciplina, temas esses considerados essenciais para a matemática 

abordada no ensino fundamental e médio. 

 Conforme orientação do professor da disciplina, cada grupo elaborou um 

micro-projeto de pesquisa sobre o tema escolhido, e subdividindo o referido tema em 

tópicos para que cada aluno do grupo trabalhasse, abordando de forma mais 

específica seu tema de pesquisa individual, de modo que cada aluno fez seu trabalho 

de investigação individual. Após sua investigação individual cada aluno levou suas 

dúvidas e possíveis soluções para a discussão no grupo em interação com o 

professor, que ao final complementou o tema escolhido pelo grupo. Como tínhamos 

três (3) professores na sala, cada grupo ficou interagindo mais diretamente um 

professor, conforme os temas previstos na ementa, números, equações e funções. 

No nosso caso, trabalhamos com o grupo que estava estudando o pensamento 

funcional. 

A realização dos micro-projetos de pesquisa constituiu-se na concretização da 

investigação histórica pelos alunos, buscando compreender os aspectos histórico-

epistemológicos dos diversos temas. Nesta etapa os estudantes realizaram uma 

pesquisa bibliográfica de modo a construir sua própria aprendizagem, como também, 
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coletivamente sobre tais assuntos. O título do micro-projeto acerca do tema função 

foi o seguinte: Desenvolvimento histórico das noções de função. 

Este trabalho buscou mostrar a importância do desenvolvimento histórico das 

noções de função e sua formalização conceitual, as implicações desse processo no 

desenvolvimento de outras áreas de conhecimento, bem como no ensino da 

matemática escolar. Buscou também, a apresentação de sugestões, por parte dos 

alunos, para uso dessas informações nas aulas de matemática do ensino 

fundamental e médio. 

Dentro do tema função foram escolhidos, para serem investigados 

individualmente pelos alunos, os itens considerados especiais para matemática 

abordada no ensino fundamental e médio baseados no seu desenvolvimento 

histórico que apresentamos a seguir. 

a) Um estudo histórico-epistemológico do conceito de função na Antiguidade (Egito e 

Babilônia) e suas contribuições para sala de aula; 

b) Um estudo histórico-epistemológico do conceito de função na Índia e China e suas 

contribuições para sala de aula; 

c) Um estudo histórico-epistemológico do conceito de função na Idade Moderna e 

suas contribuições para sala de aula; 

d) Um estudo sobre o desenvolvimento das funções algébricas: racionais e 

irracionais e suas aplicações a outras áreas da ciência. 

Durante a investigação em sala de aula, os grupos foram orientados para que, 

além da pesquisa bibliográfica, elaborassem também atividades escolares para o 

ensino desses tópicos a partir dos aspectos históricos investigados.  

Apresentamos, a seguir, como realizamos a investigação sobre a história do 

pensamento funcional. 

3.3.1.1 Sobre a investigação histórica realizada na primeira experiência 
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Como já nos referimos anteriormente fizemos um estudo histórico 

epistemológico procurando levantar a gênese e a evolução do conceito de função 

tentando compreender os obstáculos ligados a este conceito. Utilizamos um artigo de 

Youschkevitch (1975), da Universidade de Moscou, e parte da literatura disponível 

sobre o assunto tendo em vistas um maior aprofundamento do nosso trabalho bem 

como subsidiar o trabalho dos alunos. 

Para as atividades de investigação histórica dos alunos, inicialmente 

orientamos que os mesmos procurassem por seus próprios meios o material que 

faria parte da sua pesquisa bibliográfica (livros, revistas, periódicos, internet, etc.) 

com o objetivo de subsidiar as discussões em sala de aula. Os resultados obtidos 

foram muito insipientes devido a grande dificuldade, talvez pela falta de hábito ou 

prática, dos alunos, em fazer esse tipo de pesquisa bibliográfica.  

Insistimos bastante com os alunos para que buscassem bibliografia por conta 

própria, mas os resultados foram insatisfatórios, a maioria utilizava os computadores 

da universidade, pois muito poucos dispunham de computador em casa e, além 

disso, não sabiam fazer pesquisas na internet. Fomos tomados de angústias e 

preocupações, e até por desânimo. Nesse momento concluímos que o trabalho não 

estava rendendo satisfatoriamente e que era necessário imprimir mudanças na 

tentativa de alcançar os objetivos previstos. 

 Assim, reformulamos como os alunos iriam obter o material necessário para 

as discussões. Decidimos fornecer uma boa quantidade de textos sobre o 

desenvolvimento histórico do pensamento funcional e seu ensino, levando vários 

livros e periódicos para sala de aula como material para pesquisa dos alunos. 

Inicialmente, utilizamos para a pesquisa em sala de aula um texto, sobre o 

desenvolvimento histórico-epistemológico do conceito de função, tradução nossa dos 

trabalhos de Youschkevitch (1975) que trata da história da formação e evolução do 

conceito de função até a metade do século XIX, além de outros textos de autores 

tradicionais da história da matemática, como Boyer (2003), Rodríguez (1989), Roxo 

(1937, Siu (1995), Wussing (1998), entre outros. 

Deste modo, o trabalho progrediu bastante chegando a atingir parcialmente os 

objetivos propostos por nós. E, ao final do período letivo, cada grupo elaborou 
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pequenas monografias envolvendo cada um dos temas da investigação os quais 

foram apresentados sob forma de seminário. Durante o trabalho de pesquisa em sala 

de aula pretendíamos, como já mencionamos, que fosse elaborado pelos alunos, 

com base no material histórico um bloco de atividades para ensino das funções, de 

modo a dar maior suporte conceitual ao ensino-aprendizagem. Porém, esta parte 

ficou bastante prejudicada, pois os alunos não conseguiram realizar bem esta tarefa 

ficando a mesma limitada a uma ou duas atividades, no máximo, por grupo. 

Outrossim, as atividades elaboradas pelos alunos não foram consideradas, pois não 

apresentaram um caráter investigatório, construtivo e provocador da aprendizagem 

baseadas nas informações históricas, como era do nosso interesse. 

Compreendemos e ponderamos que a elaboração das referidas atividades requeriam 

maior experiência e conhecimento por parte dos alunos tanto do conteúdo 

matemático e histórico como também das investigações matemáticas. 

3.3.1.2 A propósito da validação das atividades de investigação 

A avaliação das atividades de investigação em relação ao ensino-

aprendizagem foi efetivada por meio de um instrumento informal (Questionário de 

Avaliação da Disciplina – Apêndice A) com questões abertas e semi-abertas, 

respondidas pelos participantes, bem como por meio de relatos orais realizados no 

final do semestre letivo, os quais foram coletados, através de anotações e 

gravações, e posteriormente analisados. Nesse momento verificamos o grau de 

aprendizagem, de satisfação e a opinião dos alunos com relação ao método de 

ensino-aprendizagem utilizado na turma de Fundamentos Epistemológicos da 

Matemática do segundo semestre de 2006 cujos resultados apresentaremos mais 

adiante. Cada aluno, sem se identificar, teve oportunidade de expressar sua opinião 

a respeito de todas as atividades efetivadas durante o semestre letivo. Além disso, 

para confrontar as opiniões também realizamos entrevistas semi-estruturadas com 

os alunos durante as atividades em sala de aula nos grupos de trabalho. 
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De acordo com o depoimento dos alunos, no instrumento de avaliação da 

experiência, as investigações históricas em matemática revelaram se constituir em 

um método importante para o ensino da disciplina, pois possibilita a aquisição de 

maior autonomia, reflexão e reconstrução dos conceitos matemáticos de modo crítico 

por parte do aluno contribuindo para sua formação conceitual e didática. 

Quanto à importância do método de ensino utilizado e a contribuição do 

mesmo para melhoria da aprendizagem, os estudantes que participaram da primeira 

experiência apresentaram depoimentos avaliativos, que apresentaremos a seguir. 

Na questão abordada sobre “qual a contribuição da investigação histórica para 

a compreensão dos conceitos matemáticos” 9% dos estudantes avaliou como uma 

contribuição para que o aprendizado seja uma busca do aluno e não uma imposição 

do professor. Há, porém, 27% que preferiram avaliar a experiência afirmando que a 

mesma foi importante para entender os conceitos matemáticos. 

Enquanto isso, 46% apontaram a importância dos aspectos históricos 

abordados como uma contribuição para a compreensão dos conteúdos matemáticos 

e isso fica evidente quando garantem que as contribuições para uma melhor 

compreensão dos conceitos de matemáticos, foram excelentes. Por fim, 18% dos 

alunos admitiram que o estudo contribuiu, também, para 

(...) entender com mais facilidade e também perceber que qualquer que seja 
o assunto que se aprende/ ensina não surgiu do acaso, como num passo de 
mágica, mas lentamente, pouco a pouco, dentro das necessidades e 
desafios que as pessoas foram enfrentando ao longo dos tempos. 
(Depoimento dos alunos, 2006.1) 

Assim, percebemos que houve um avanço dos alunos em relação à compreensão de 

como funciona a ciência enfrentando os desafios, bem como, em relação à 

responsabilidade individual de cada um na construção do próprio conhecimento. 

 Em relação às “contribuições que a história pode dar para as atividades em 

sala de aula”, os alunos se mostraram mais familiarizados com as repercussões da 
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história na sala de aula, pois 44% deles se preocuparam com a contextualização da 

matemática quando afirmaram que  

(...) a história contribui para apresentar ao aluno uma matemática 
contextualizada, completamente diferente daquela apresentada na sala de 
aula pela maioria dos professores, possibilitando liberdade de criação e 
principalmente de interpretação dos conceitos matemáticos. (Depoimento 
dos alunos, 2006.1) 

Outros 18% consideraram a importância da matemática estudada para 

resolver os problemas do quotidiano e afirmaram que

(...) primeiramente ver que a matemática não é coisa de outro mundo. Em 
seguida ir se familiarizando com a mesma cada vez mais à medida que for 
realizando cada atividade ou à medida que o aluno conseguir enxergar a 
matemática no dia-a-dia. (Depoimento dos alunos, 2006.1). 

 Outros 18% alunos enfatizaram que a história dá ao aluno uma visão da 

matemática como uma atividade humana, desenvolvida através de muitos estudos e 

esforços de muita gente assim como possibilita uma visão mais abrangente da 

mesma na questão da interdisciplinaridade. 

 Por fim, 20% dos alunos afirmaram que a história da matemática dá sentido e 

significado aos conteúdos matemáticos visto que 

(...) a história contribui de forma significativa dando sentido aos conteúdos 
matemáticos... sentido e significação ao aprendizado matemático na carreira 
acadêmica para o uso no dia-a-dia. (Depoimento dos alunos, 2006.1) 

Assim, de acordo com as informações avaliativas fornecidas pelos alunos por 

meio do instrumento de avaliação (Apêndice A) e com base nos resultados obtidos, 



69 

podemos concluir que a primeira experiência foi validada positivamente, apesar dos 

obstáculos encontrados, tanto pelos alunos quanto pelos professores envolvidos no 

processo. 

Partindo das reflexões avaliativas realizadas, percebemos a necessidade de 

ampliarmos tal experiência, no sentido de constatarmos com mais segurança a sua 

viabilidade de concretização com outras turmas, bem como alargar o conteúdo 

abordado e possibilitar maior dinâmica investigatória em sala de aula. Assim, 

optamos por reelaborar e testar a proposta de investigação histórica, com outra 

turma de estudantes, da mesma disciplina, no semestre seguinte. 

 A partir da primeira experiência, na qual verificamos alguns entraves, já 

citados, para a investigação dos alunos, reelaboramos o planejamento com vistas a 

realizar a segunda experiência, partindo do nosso princípio básico: a investigação 

histórica na sala de aula como meio de geração de conhecimento matemático dos 

alunos. 

Desta vez, no entanto, dedicamos mais tempo ao seu planejamento e a sua 

execução do que na primeira experiência porque na segunda experiência os alunos 

trabalharam também a investigação matemática. Para isso levamos em consideração 

que a investigação matemática estava diretamente relacionada com o conteúdo 

histórico. 

Para que fosse possível concretizarmos mais essa etapa do nosso estudo, 

decidimos organizar um texto sobre história das funções (Anexo 1), visando 

proporcionar melhores condições de uso pelos estudantes envolvidos na segunda 

experiência, bem como ampliar a variedade de atividades a serem realizadas no 

semestre seguinte com o grupo. 

3.3.2. Sobre a segunda experiência 

 Realizamos a segunda experiência de investigação histórica no primeiro 

semestre 2007, com uma turma formada por dezoito (18) alunos do curso de 
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licenciatura em matemática da UFRN, matriculados na disciplina Fundamentos 

Epistemológicos da Matemática, no horário vespertino. A referida turma tinha como 

característica forte o fato de que aproximadamente 60% dos alunos podiam dedicar-

se quase que exclusivamente ao estudo e apenas 40% exerciam paralelamente 

atividades de trabalho, que em sua maioria era ensinar matemática em escolas 

públicas e/ou privadas da rede de ensino de Natal. 

 Da mesma maneira que fizemos na primeira experiência, trabalhamos 

conjuntamente com o professor da disciplina Fundamentos Epistemológicos da 

Matemática, em sala de aula e fora dela, com o qual fizemos juntos todo o 

planejamento das atividades que iriam compor a experimentação. Desta vez, porém, 

os dois professores participaram do trabalho e todos os alunos da sala foram 

envolvidos com o mesmo assunto, funções. 

 Nossa participação na sala de aula foi como se a disciplina tivesse, além do 

professor titular, um professor auxiliar. Participamos desde o primeiro dia de aula, de 

todas as atividades da turma, para que os alunos ficassem bem à vontade conosco 

na efetivação da interação aluno-professor tão importante ao trabalho de 

investigação em sala de aula. 

 Assim, para dar inicio ao trabalho da segunda experiência em sala de aula, 

nos dois primeiros encontros do semestre letivo, aplicamos dois instrumentos de 

pesquisa exploratória – o questionário diagnóstico 1 (Apêndice B) e o questionário 

diagnóstico 2 (Apêndice C) considerando a importância dos mesmos para melhor 

conhecermos o nível dos estudantes da turma e daí ser possível reformularmos 

nosso plano de trabalho, uma vez que na primeira experiência não aplicamos 

instrumentos diagnósticos. 

 Na segunda experiência, consideramos importante detectar o conhecimento e 

as concepções dos alunos, a respeito dos assuntos anteriormente citados, uma vez 

que esta etapa da experimentação do nosso trabalho seria utilizada como parâmetro 

para direcionar as investigações matemáticas a serem realizadas pelos alunos. Tais 

conhecimentos e concepções serão explicitados e discutidos mais adiante. 

 Iniciamos as atividades de sala de aula, dividindo os alunos da turma em 

grupos, por afinidades, formados por três ou quatro componentes. Em seguida, foi 
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fornecido, a cada grupo, um texto sobre a epistemologia e ontologia da matemática 

(Anexo A), para que fizessem uma leitura discutissem e elaborassem três perguntas, 

dúvidas, com a finalidade de esclarecer a turma a respeito do texto em interação com 

o professor. Foi o momento de socialização das dúvidas formado pelas perguntas 

dos alunos e comentários do professor para saná-las. 

Houve uma ampla discussão sobre os modos de ver a matemática, baseada 

nas correntes filosóficas associadas às diversas concepções da matemática, o 

pensamento e a linguagem, os métodos utilizados, o pensamento matemático 

moderno, as aplicações da matemática a outras ciências, os objetivos da matemática 

e seu ensino. Esta atividade inicial serviu tanto para um embasamento teórico 

filosófico dos alunos como também para um primeiro contato com o trabalho que iria 

se desenvolver ao longo do semestre. 

 Antes de iniciar a investigação em sala de aula, focalizando o estudo de 

funções, o professor da disciplina esclareceu as etapas do trabalho, fez algumas 

recomendações e salientou questões do tipo: os alunos não podiam chegar 

atrasados nas aulas, as atividades a serem realizadas não estariam valendo nota 

(conceito, pontuação), enfatizou a importância do trabalho em grupo, da interação 

com os colegas, as atividades seriam totalmente abertas, isto é, não existiria uma 

única resposta para os problemas como também as investigações poderiam tomar 

vários rumos, os alunos teriam que anotar suas conjecturas, justificativas e 

conclusões a respeito das investigações realizadas. Além da preleção do professor 

distribuímos um texto com os momentos do trabalho de investigação que os alunos 

iriam realizar (Anexo C). 

3.3.2.1 Aplicação dos instrumentos diagnósticos inciais: a pesquisa exploratória 

 O nosso modelo de investigação apoiado nas informações históricas foi assim 

denominado para sugerir que a nossa finalidade é fazer com que o estudante 
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compreenda e se aproprie da própria matemática concebida como um conjunto de 

resultados, métodos, procedimentos e algoritmos, em conexão com a história. 

 Refletindo sobre a primeira experiência compreendemos que seria mais 

proveitoso, para os alunos, fazer com que os grupos trabalhassem algumas listas de 

problemas que possibilitassem mais discussões sobre os conceitos matemáticos 

envolvidos na investigação histórica. Nossa decisão foi tomada a partir da análise 

das respostas dadas pelos alunos, presentes nos instrumentos diagnósticos 1 e 2. 

Concluímos, portanto que a maioria dos alunos necessitavam de uma trabalho mais 

fundamentado, em sala de aula, de modo que pudessem compreender melhor como 

os conceitos matemáticos se estruturaram ao longo do tempo, de acordo com os 

níveis de aprofundamento, e de cada contexto, que o conteúdo matemático foi 

abordado. 

 Salientamos que nas referidas atividades participaram treze (13) dos 

dezessete (17) alunos da turma porque nos dias da aplicação quatro (4) desse total 

de alunos faltaram. Não aplicamos depois em outra aula por que não queríamos que 

houvesse influência dos colegas nas respostas dos mesmos. Os alunos levaram 

aproximadamente 50 minutos para responder cada um dos instrumentos. 

O instrumento diagnóstico 1: concepções dos alunos sobre matemática e suas 

relações epistemológicas 

Inicialmente, solicitamos que os alunos informassem qual a sua concepção 

sobre matemática. De acordo com as respostas fornecidas no instrumento de 

pesquisa, as concepções evidenciadas foram de que a matemática:  

(...) é uma ciência presente na sociedade que foi descoberta e transformada 
por grandes mentes e que é de grande utilidade para uma sociedade 
totalmente globalizada; é a união de fórmulas, conceitos, postulados e que 
exige algumas regras. É uma disciplina exata, onde na maioria das vezes 
conseguimos provar o resultado óbvio. Na prática resume-se a tudo que 
você faz no dia-a-dia. Na teoria, é a base de todas as sociedades 
desenvolvidas. É a ciência onde se estuda e desenvolve o raciocínio lógico, 
como também representa tudo no nosso vive, pois tudo necessita da 
matemática; no dia-a-dia. Enfim, também pode ser considerada uma arte. É 
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a ciência (se pode ser assim chamada) que representa por meio de números 
e símbolos situações do dia-a-dia, uma ciência exata que se utiliza do 
pensamento lógico-dedutivo para chegar a suas conclusões. Podemos 
entendê-la também como a linguagem mais eficiente para o 
desenvolvimento científico. Por ser uma ciência de conhecimentos muito 
abrangente, torna difícil para o estudante de dar-lhe um conceito, ou seja, de 
dizer o que ela seja em poucas palavras. É uma ciência que, por ter 
justificativa das suas conclusões, mostrando e determinando cada passo, 
tem o poder de auxiliar as demais ciências que vierem a solicitar o seu 
auxílio. É ma ciência que está intimamente ligada aos números, sendo tanto 
utilizada abstratamente para a definição e demonstração de conceitos, 
quanto na prática, no nosso dia-a-dia onde é utilizada para calcularmos 
despesas, taxas, etc. É a rainha das ciências. É de onde tudo surgiu. Todas 
as ciências se desenvolveram por intermédio da matemática. Ciência que 
estuda a linguagem dos números introduzindo-os em nossa vida cotidiana. A 
arte de perceber, analisar, diagnosticar, solucionar. Um dos diversos 
instrumentos utilizados para resolver os problemas lançados. (Depoimento 
dos alunos, 2007.1). 

Com relação à origem e a existência dos conceitos matemáticos, indagamos 

os alunos a respeito de três concepções teóricas, obtendo deles uma variedade de 

interpretações, apoiando-se em três aspectos: os conceitos matemáticos nascem da 

experiência; os conceitos matemáticos são construídos livremente pela mente do 

matemático e os conceitos matemáticos sempre existiram e existirão para sempre, 

como constituintes de um mundo autônomo que matemático questione. 

Sobre a possibilidade de os conceitos matemáticos nascerem da experiência, 

os alunos informaram que para eles isso ocorre na maioria das ciências, pois os 

mesmos nascem com aplicação no dia-a-dia. Embora muitas vezes a formulação dos 

conceitos nasce da experiência  e depois são generalizadas, significando que nessa 

formulação, os conceitos aumentam em complexidade com a passagem do 

verificável concretamente à abstração. (Cf. depoimento dos alunos, 2007.1). 

 Ainda a esse respeito, outros alunos afirmaram que para podermos entender o 

que é a matemática precisamos praticar o estudo e, partindo dessa prática adquirir a 

experiência. Daí é que podemos pensar na construção de um conceito, pois ele é 

uma catalogação de um raciocínio desenvolvido ou uma observação obtida acerca 

de algum comportamento de um elemento matemático. Todavia, para um matemático 

formular um conceito é necessário não somente experiência, mas também 

conhecimento sobre o tema que está sendo contextualizado. 
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A propósito da afirmação de que os conceitos matemáticos são construídos 

livremente pela mente do matemático, um grupo de estudantes, correspondente a 

47% do total, acredita que sim, desde que tomem como base muitas observações. O 

que não caracteriza essa liberdade plena. Há, segundo eles, necessidade de 

bastante estudo e aplicações. Outros 12% acham que para isso ocorrer é necessário 

que o matemático pense para que construa os conceitos, pois Às vezes os 

matemáticos criam conceitos que sejam convenientes. Há, ainda, 29% que não 

concorda com essa posição teórica, pois acha que nenhum conceito matemático é 

feito livremente pela mente do matemático e antes dele ser formulado, o conceito 

estudado é comprovado. Para esse grupo, o matemático constrói um conceito tendo 

no mínimo uma noção anterior da matemática, para seguir seus preceitos. A partir 

daí ele poderá construir novos conceitos. Além disso, há algumas situações em que 

o matemático é conduzido por uma ou mais propriedades ou comportamento do 

elemento matemático observado ou até mesmo de algum outro elemento que o 

conduza. Os outros 12% restantes não responderam ao questionamento, deixaram 

em branco. 

Quando indagados se os conceitos matemáticos sempre existiram e existirão 

para sempre, como constituintes de um mundo autônomo que o matemático 

questione, 78% dos estudantes afirmaram que este questionamento é de 

fundamental importância para a ampliação e criação de novos conceitos, pois como 

os conceitos são descobertos a cada dia, nós temos sempre o que aprender e 

descobrir. Como esses conceitos foram adquiridos, eles podem ainda ser mais 

aprofundados, como também serem descobertos por outras pessoas ou criados 

novos conceitos. Logo, eles existem e existirão enquanto existir o homem, pois 

mesmo que matemático viva em vários tempos diferentes ele irá notar que o mundo 

se modifica, mas os conceitos matemáticos não. E se for descoberto outro novo 

conceito matemático, este prevalecerá. Apenas um grupo composto por 22% dos 

participantes não respondeu a questão ou forneceu respostas completamente vagas. 

 A respeito da proposição de que a matemática é apenas uma linguagem para 

descrever a realidade, 82% dos estudantes afirmaram que a matemática não é 

apenas uma linguagem, mas sim uma ciência passível de transformações, embora, 
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muitas vezes, nem sempre ela seja real (concreta), o que implica que ela pode 

transpor o limite da realidade. Isso significa que a matemática acaba se constituindo 

na sua própria realidade demonstrando seus conceitos e fundamentos. Outros 

alunos incluídos neste grupo, embora concordem que a matemática não é apenas 

linguagem, eles consideram que essa linguagem matemática vive (existe) apenas 

para representar situações cotidianas. Ela serve para descrever a realidade, muitas 

vezes, auxiliada por outras ciências. O que não só nos ajuda a descrever a realidade, 

mas também a entendê-la. Os 18% restantes não respondeu a questão e apresentou 

respostas completamente vagas sobre o assunto. 

 Ao perguntarmos se a matemática abrange todos os setores em que a 

realidade se torna passível de uma “matematização”, 76% dos alunos garantiram que 

sim porque conseguimos exatidão em vários setores e como linguagem ela serve 

perfeitamente como instrumento de descrição dos fenômenos e objetos 

‘matematizáveis’, abrangendo completamente todas as áreas e setores, por vivermos 

em um mundo globalizado que sofre muitas transformações. Além disso, eles 

consideram que a matemática está presente em praticamente todas as situações 

diárias, seja ela trabalho, diversão ou estudo, em todos os contextos de nossas 

vidas, ou seja, tudo o que fazemos hoje em dia utilizamos a matemática. Os 24% 

restantes deixaram respostas vagas ou não responderam a essa questão. 

 Sobre a proposição de que “A matemática supera o real, transborda o real”, 

45% dos estudantes afirmaram que ‘Sim’, pois: 

(...) a matemática tem muitas visões, inclusive acima da realidade. No seu 
processo de abstração e construção de conceitos ela não se limita ao visível 
ou ao verificável, não deixando de “valer” no real. A matemática é capaz de 
nos transportar para situações hipotéticas e, até mesmo, para outras 
dimensões que não fazem parte da nossa realidade. Além disso, a 
experiência e a observação, junto com a criatividade de raciocínios de 
diversas pessoas, no dia-a-dia, produzem um pouco de matemática mesmo 
que seja de forma inconsciente e intuitiva. A realidade a nossa volta nos 
cobra soluções. O raciocínio e o caminho que se deve tomar cabe a cada 
um. (Depoimento dos alunos, 2007.1) 
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 Todavia, depoimentos correspondentes a 12% que consideram a possibilidade 

de ocorrer fatos que possam falsear a proposição, posto que hoje a matemática 

ainda supera, mas amanhã talvez não, pois há pouco tempo não existia nem mesmo 

o computador, por exemplo (depoimento de aluno, 2007.1). Outros 43% dos 

participantes não responderam a questão. 

 Sobre a proposição que pede para exemplificar o desenvolvimento formal de 

um conteúdo matemático de acordo com os cinco aspectos citados na teoria formal, 

nenhum aluno respondeu nada. 

O instrumento diagnóstico 2: a concepção dos alunos sobre função 

 Inicialmente solicitamos aos alunos que escrevessem o que entendiam por 

função. De acordo com as informações presentes no material recebido deles, 

percebemos que de um modo geral eles concebem função como um conjunto de 

pares ordenados estabelecido por uma regra que implica em uma interdependência 

dos elementos de dois conjuntos que estão numa relação de correspondência. A 

relação de interdependência entre grandezas pouco foi evidenciada nas respostas 

fornecidas por eles. 

 Quando solicitamos que eles apresentassem exemplos da presença da noção 

de função nas ciências naturais e nas sociais, descrevessem os exemplos e 

comentassem seus aspectos matemáticos característicos, percebemos que 23% dos 

respondentes apresentaram exemplos concretos, claros e realmente significativos do 

que seria uma situação relacionada às ciências naturais ou sociais envolvendo 

funções, tais como os exemplos a seguir. 

Dizemos, por exemplo, que o espaço percorrido por um móvel é uma função 
do tempo gasto para percorrê-lo. Dizemos também que a quantidade de 
palavras escritas em um papel é uma função das dimensões de cada folha 
de papel que será gasta. 

Se pensarmos que certo indivíduo tenha uma dieta regular de 2000 kcal por 
ia e que por algum motivo ele altere sua alimentação, mas não seus hábitos 
para o consumo dessa energia. Ao aumentar o número de kcal ele irá 



77 

engordar, e se diminuir irá perder massa corporal, ou seja, f: A→B onde A 
será o número de calorias consumidas e B sua massa. (Depoimentos dos 
alunos, 2007.1) 

 Outros 38% apresentaram exemplos que, embora tivessem relação com os 

aspectos solicitados na questão, mostravam evidência de algumas lacunas 

conceituais a respeito do assunto, como é o caso dos exemplos apresentados a 

seguir. 

Na economia: no calculo de um barril de petróleo em função do valor do 
dólar, do euro, do real, etc. O crescimento se desenvolve em uma função 
exponencial. 

A posição de um corpo mover-se com relação ao tempo. 

O crescimento do número de animais de uma espécie levando em 
consideração as variações climáticas. (Depoimentos dos alunos, 2007.1) 

 Os 39% restantes nada responderam ou apresentaram exemplos vagos e sem 

nenhum comentário que os justificasse. 

Quando solicitamos que os estudantes explicassem como os diversos modos 

de representação de uma função (conjunto de pares ordenados; equação; 

representação gráfica; diagrama de flechas, etc) evidenciam os mesmos princípios 

funcionais, ou seja, a leitura e interpretação das relações entre grandezas variáveis 

existentes no fenômeno representado, verificamos que 46% dos estudantes se 

apóiam quase sempre nas representações sob a forma de equações, gráficos ou 

através de situações-problemas, pois essas foram as explicações mais comuns 

encontradas nas respostas dessa questão. Todavia, um grupo de 54% apresentou 

respostas vagas, sem nenhuma relação com a questão ou não respondeu nada. 

 Quando lhes perguntamos de que modo as noções de variável e de limite 

poderiam ser tomadas como conceitos iniciais para a formulação do conceito de 

função, 62% dos estudantes não respondeu absolutamente nada sobre o assunto e 
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nem sequer informaram não ter compreendido a questão. Entretanto, 23% tentaram, 

pelo menos, dar alguma explicação razoável, quando explicaram que essas duas 

noções ligadas ao cálculo e a análise, são essenciais na construção do gráfico de 

uma função, bem como para desenvolver a idéia da continuidade e descontinuidade 

da função em um campo considerado. Nesse sentido um dos alunos deu o exemplo 

de que se tomarmos como variável a velocidade instantânea que ocorre quando o 

instante tempo inicial tende a zero, a velocidade instantânea é o limite dessa 

velocidade quando o tempo inicial tende a zero. Como esta noção, cada velocidade 

diferente é uma variável em função da outra até chegar ao limite. Outros 15% 

apresentaram respostas incompletas ou informaram não lembrar das definições. 

Ao solicitarmos que eles tomassem como referência as definições atuais de 

função e analisassem a definição de função, atribuída a Dirichlet (1837)10 62% nada 

responderam enquanto que 23% tentaram fazer uma análise das definições 

apontando que  

a definição [de Dirichlet], comparada com a atual mostra que a matemática é 
uma ciência que pode ser sujeita à transformações e até mesmo como é o 
caso, de acréscimo de novos conceitos. Nos dias atuais a função é tida 
quando há uma relação entre os conjuntos, onde cada elemento de A tem 
um respectivo elemento no conjunto B. Se a função for quadrática (2º grau) 
é possível que a um elemento de B estejam associado dois elementos de A. 
Assim, a definição de Dirichlet é limitada a apenas um caso. Ele não pensou 
em funções de graus maiores (2, 3, 4...). 

 Outros 15% apresentaram respostas completamente vaga ou quase sem 

relação com o que era tratado na questão. 

 Ao solicitarmops que os estudantes analisassem a definição de função dada 

por Johann Bernoulli (c. 1748)11, percebemos que 77% dos estudantes não 

responderam a questão e os outros 13% apresentaram respostas vagas e sem muito 

sentido para oque lhes foi solicitado. 

                                                          
10 Ver Anexo A.
11 Ver Anexo A e Anexo B.
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 Quando pedimos que eles caracterizassem a continuidade e descontinuidade 

de uma função a partir dos conceitos de variável e limite, 54% dos estudantes nada 

respondeu. Apenas 23% apresentaram respostas coerentes e que, de acordo com os 

modos como estavam descritas, possivelmente foram produzidas a partir das aulas 

de cálculo diferencial que tiveram durante sua formação acadêmica. Entretanto, os 

outros 23% restantes apresentaram respostas vagas ou admitem não lembrar do que 

estudaram na disciplina de cálculo diferencial. 

 As respostas dadas pelos alunos, ao longo das descrições realizadas até esta 

etapa do trabalho, sugerem que os estudantes apresentavam uma visão bastante 

equivocada sobre a matemática, seus fundamentos epistemológicos e sobre o 

desenvolvimento conceitual referente à noção de função e seus desdobramentos 

aplicativos aos contextos natural e social, para além da matemática escolar. Coube-

nos então o desafio de nos lançarmos ao desenvolvimento de tarefas investigativas 

que os fizesse redescobrir os fundamentos histórico-epistemológicos da matemática, 

especificamente sobre funções, considerando a necessidade de superação das 

dificuldades conceituais apresentadas pelos estudantes nos diagnósticos analisados. 

 Faremos, a seguir, uma descrição comentada sobre o andamento das outras 

etapas da segunda experiência com a investigação com vistas a fundamentar 

conceitualmente os estudantes, acerca do desenvolvimento conceitual das funções. 

3.3.2.2 Avaliação da segunda experiência: um processo descritivo-analítico 

 Como na primeira experiência havíamos nos limitado muito mais à 

investigação histórica com os alunos, levando-os a estabelecer uma relação com os 

conteúdos matemáticos envolvidos, consideramos, então, ser mais proveitoso fazer 

uma segunda experiência enfatizando a investigação no desenvolvimento dos 

fundamentos epistemológicos das funções visto que os alunos deste novo grupo 

haviam deixado muitas questões sem respostas no diagnóstico 2, necessitando 
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assim de uma retomada nos estudos orientados e na investigação acerca desses 

aspectos conceituais. 

 Inicialmente propusemos aos alunos uma seqüência de situações 

problemáticas que provocavam conflito e que colocavam em dúvida, de certa forma, 

seus conhecimentos sobre função. A partir daí, iniciamos o trabalho, dividindo a 

turma num total de seis (6) grupos de três (3) alunos, de modo que fosse possível 

realizarmos uma investigação sobre tais problemas para que, somente a partir daí 

investigassem os fundamentos histórico-epistemológicos das funções. 

Passamos, então, a fazer uma discussão ampliada em sala de aula, fazendo 

provocações sobre a relação de problemas dada aos alunos, pois eles não estavam 

acostumados a enfrentar esse tipo de situação. Os problemas apresentados ao 

grupo abordavam aspectos referentes às noções de perímetro, área e volume de 

figuras geométricas com a finalidade de saber se os alunos evoluiriam para a 

representação funcional. 

 Nosso interesse era levá-los a estabelecer relações de dependência, partindo 

de problemas geométricos que pudessem gerar um modelo algébrico que 

representasse o pensamento funcional (Anexo B), relacionando tais modelos com os 

aspectos discutidos a partir do desenvolvimento histórico já estudado anteriormente. 

Inicialmente não fizemos qualquer tipo de orientação para que pudéssemos observar 

o que cada grupo iria fazer. 

 Em seguida sugerimos que eles procurassem lembrar dos significados a 

respeito do que seria uma função e montassem tabelas ou tentassem imaginar uma 

lei matemática que estivesse associada a cada um dos problemas. Sugerimos, ainda 

que discutissem com os colegas, de modo que todos pudessem agir sobre o objeto 

do problema. 

Nesse processo de investigação e busca, eles fizeram as representações 

algébricas solicitadas e chegaram a conclusões importantes a respeito do 

desenvolvimento do pensamento funcional e das suas representações algorítmicas 

referentes aos problemas propostos, o que favoreceu bastante o andamento do 

trabalho de investigação em sala de aula. 
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 De um modo geral, os alunos trabalharam de maneira satisfatória, discutindo a 

resolução dos problemas dentro de cada grupo, solicitando a orientação dos 

professores quando surgiam as dúvidas que o grupo não conseguia resolver; sendo 

imediatamente prestado esclarecimentos para que o andamento da investigação não 

fosse interrompido. Todavia, os professores nunca davam respostas prontas nem 

diretas, apenas pistas, enfatizando que o grupo é que deveria chegar às conclusões. 

 Após a resolução de cada problema fazíamos a socialização das conclusões 

de cada grupo, quando um representante de cada grupo ia, voluntariamente, 

apresentar sua resolução no quadro, havendo uma discussão ampliada a respeito 

das respostas obtidas por cada grupo até que se chegasse as devidas conclusões 

em conjunto. 

 Ao longo desse processo percebemos que cada grupo discutia sua resolução 

com toda a turma, sempre com o acompanhamento do professor, que provocava os 

alunos fazendo novas suposições sobre os problemas e levantando outros aspectos 

que poderiam ser visualizados. Assim, os alunos tentavam resolver, dando e pedindo 

explicações tanto aos colegas como também aos professores. 

 Os alunos avançaram progressivamente nessa construção conceitual, 

processo em que todos participaram plenamente para que os objetivos fossem 

alcançados. Para concluir esta etapa o professor fez várias abordagens sobre o 

pensamento funcional relacionando com os problemas que foram discutidos 

anteriormente, fornecendo, em seguida, notas históricas adaptadas de textos sobre o 

desenvolvimento histórico das funções e sua importância para ensino (Anexo D). 

Os textos eram de diferentes autores e focalizavam diferentes períodos do 

desenvolvimento do pensamento funcional e ao final de cada um constava uma lista 

de problemas que cada grupo teria o ofício de identificar quais os problemas que 

estavam relacionados com o seu assunto, discutir, interpretar e resolver com os 

colegas. A proposta para efetivação das atividades foi explicitada para os alunos 

obedecendo a seguinte seqüência de ações: 

1. Os alunos, reunidos em grupos de três componentes, lêem os textos e 

levantam todas as dúvidas para discutir com os colegas do grupo. 
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2. Em seguida solicitam a presença do professor quando necessário e 

discutem as dúvidas com o professor, dentro do grupo, tentando superar as 

dificuldades. 

3. Fazem o aprofundamento dos estudos para resolução das questões e 

enriquecimento do assunto (atividade extra-classe na qual os grupos vão 

consultar novas fontes sobre o assunto). 

4. Elaboração e organização da apresentação dos trabalhos de cada grupo 

para socialização com toda a turma. 

5. Apresentação das conclusões dos grupos sobre o entendimento do texto 

para que toda a turma possa se apropriar das idéias discutidas e possa 

levantar questões, reformular argumentos e obter esclarecimento geral sobre 

o assunto. 

6. Resolução de uma lista de questões sobre o tema abordado nos texto, 

momento em que toda a turma participa. 

7. Para complementar o estudo houve a exibição de dois filmes didáticos: a) 

“A história do π ” e b) “Na trilha de Arquimedes”. Após a apresentação dos 

mesmos, os alunos tiveram como atividade, responder, individualmente, uma 

ficha relacionada com o que foi exibido para ser entregue ao professor e 

discutido na turma. 

 No desenvolvimento do trabalho, sugerimos que os alunos não se limitassem 

apenas aos textos que tinham recebido, mas que investigassem em outras fontes 

(livros periódicos, revistas especializadas, internet, etc.) que havíamos fornecido 

como sugestões para consulta. 

 Para completar o estudo histórico-epistemológico realizado, lhes 

apresentamos um filme sobre história das funções e seus aspectos conceituais, no 

qual era focalizado detalhadamente um estudo acerca das funções polinomiais. Após 

a sessão de vídeo realizamos uma discussão ampliada com toda a turma sugerindo 

que os alunos preenchessem uma ficha (Anexo G) sobre o que foi abordado no filme 

exibido. Em seguida lhes fornecemos uma lista de problemas relacionados ao 

assunto para que os mesmos fossem resolvidos em grupo. 
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 Observamos que os alunos estavam crescendo em relação à interação com 

seus colegas do grupo, com os colegas de classe de um modo geral, como também 

com os professores. Eles se tornaram mais abertos para perguntar, para responder 

quando interrogados, como também levantando dúvidas sobre o texto histórico e 

sobre a matemática ali vinculada. 

 O material relacionado aos problemas abordados foi extraído de Teixeira et al

(1997), publicado em Lisboa, Portugal (Anexo F) e se remetem a situações que 

fazem parte do contexto dos jovens de Portugal. Assim, fizemos algumas adaptações 

no que se refere à linguagem, a situações da realidade sócio-econômica colocando a 

do nosso país considerando a sua importância para o trabalho que pretendíamos 

realizar. 

 Outro material, de muita importância para o crescimento conceitual dos 

alunos, que também foi utilizado nessa experiência, refere-se a alguns fragmentos de 

um livro de Skemp (1980, p. 256-283), bem como de outros autores como Caraça 

(1984) e Karlson (1961) cujos conteúdos estavam diretamente ligados ao conceito e 

tipos de função. Este material foi um foco importante de estudo investigatório 

realizado em sala de aula, cuja apresentação ficou sob a responsabilidade de cada 

grupo de alunos para que os mesmos fossem mostrados e discutidos em sala de 

aula, sob forma de seminário. Nesta atividade os grupos superaram nossas 

expectativas, pois, além da maioria dos grupos terem feito uma apresentação dos 

assuntos, extremamente satisfatória, alcançamos nossos objetivos com a maior parte 

dos alunos, pois eles conseguiram fazer a interligação da investigação histórica com 

os conteúdos. 

 Para finalizar nosso trabalho em sala de aula aplicamos um questionário de 

avaliação das atividades, cujo conteúdo consistiu das mesmas questões aplicadas 

no questionário avaliativo da primeira experiência, acrescentado de mais três 

perguntas (Apêndice D) por entendermos que necessitávamos de mais detalhes para 

as nossas análises posteriores. 

 Apresentamos a seguir os depoimentos dos alunos a respeito da avaliação 

que cada um fez sobre as aulas da segunda experiência, nas quais tomamos a 

história e a investigação matemática como base pedagógica para a abordagem de 
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ensino-aprendizagem e que serviu de parâmetro para avaliarmos a experiência como 

um todo. Em seguida, faremos uma análise da experiência, levando em 

consideração as justificativas apresentadas pelos alunos envolvidos, os trabalhos 

produzidos pelos alunos e as nossas reflexões, guiadas pelo referencial teórico 

adotado neste estudo. 

O grupo de estudo e a interação verbal em sala de aula 

 Em relação ao grupo de estudo, perguntamos aos estudantes, como ocorreu a 

interação verbal entre eles, em sala de aula, e como as mesmas foram ocorrendo 

entre eles e o professor da disciplina, bem como com os professores auxiliares. Além 

disso, lhes perguntamos sobre os modos nos quais o raciocínio e os conhecimentos 

matemáticos se manifestaram e se desenvolveram durante a experiência. 

 De acordo com os depoimentos fornecidos no instrumento de avaliação, os 

estudantes consideraram que a interação entre eles, em sala de aula, ocorreu: 

(...)de uma forma bem descontraída, bastante a vontade em todos os 
momentos para construir formas de fazer questionamentos.Os alunos 
participaram bem nas discussões feitas em sala de aula, de maneira 
interessante e bastante proveitosa. Creio que [a interação] tenha se 
desenvolvido de forma harmônica, [pois] os professores da disciplina deram 
total apoio e liberdade aos alunos para que formassem suas próprias idéias 
e conclusões, determinando conceitos, expondo-os para toda a turma após 
formá-los. Com isso houve o desenvolvimento do raciocínio e melhor 
compreensão dos conceitos matemáticos. [Além disso], os alunos dos 
grupos interagiram de forma sempre coerente e dentro dos mais devidos 
padrões técnicos da arte de lecionar. Os estudos em grupo foram bastante 
significativos, pois possibilitaram uma grande troca de conhecimentos da 
maneira como [os] professores. Ocorreu em várias situações, reciprocidade 
entre a turma e o conteúdo abordado, seja por meio de uma 
complementação, ou até decorrendo idéias novas com base nos conceitos 
apresentados sempre com observações na postura da apresentação dos 
conteúdos e pessoal, feitas pelos professores. Os conhecimentos 
matemáticos foram aprimorados com os conteúdos históricos, mesmo com a 
nossa falta de tempo, às vezes, mas os estudos foram de grande 
conhecimento. As interações foram muito boas, pois, sempre foi dado 
espaço para o aluno expor sua opinião. Os fatos das discussões serem 
estimuladas nas aulas contribuíram bastante para o desenvolvimento do 
nosso raciocínio e acrescentando uma boa bagagem ao nosso 
conhecimento matemático. [Enfim], a turma mostrou bastante interação e 
participação na maioria das aulas, o que contribuiu para que os assuntos 
abordados fossem discutidos pelos alunos e professores com um melhor 
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aproveitamento, pois o aluno deixou de ser um mero espectador para se 
tornar um componente fundamental para o aprendizado, sendo que os 
conhecimentos foram construídos em conjunto. (Depoimento dos alunos, 
2007.1). 

A respeito da interação verbal, ocorrida em sala de aula, entre eles e o 

professor da disciplina, 59% dos estudantes avaliaram que: 

(...) tanto o professor como a auxiliar [a pesquisadora] ajudaram bastante no 
entendimento da disciplina e estimularam muito o raciocínio [sobre] a 
matéria. Os estudos em grupo proporcionaram a interação entre os alunos e 
professores de modo exemplar, pois possibilitou o questionamentos e  
discussão dos temas abordados em sala de aula. Da mesma forma, em 
nenhum momento senti[mos] qualquer forma de reprimir em expor minhas 
[nossas] idéias nas discussões sobre o assunto. O professor da disciplina e 
a professora auxiliar conduziram bem as aulas e fizeram os alunos 
interagirem entre si e com os próprios professores. O processo de 
aprendizagem seqüencial progressivo, durante as discussões, favoreceu a 
retomada de temas trabalhados ou não. A interação com os professores foi 
bastante interessante, tivemos oportunidade de aprender dialogando com 
eles e discutindo textos vistos em sala de aula, [pois] quando não 
conseguíamos entender eles tiravam as dúvidas. (Depoimento dos alunos, 
2007.1) 

 Todavia, houve um grupo de 41% que não se manifestou a esse respeito, 

deixando de responder a essa questão. 

Sobre o raciocínio e conhecimento matemático dos alunos 

 Quanto aos modos de manifestação do raciocínio e dos conhecimentos 

matemáticos dos estudantes, durante a experiência, 50% dos estudantes emitiram 

seus depoimentos avaliativos que nos levaram a organizá-los da seguinte maneira: 

(...) Sentimos um grande impacto no início devido a difícil linguagem do 
primeiro texto. As coisas não estavam claras. Não conseguia interpretar de 
imediato o que o autor queria transmitir. Porém, com a ajuda do professor na 
interpretação do texto tudo começou a parecer mais fácil. Todo meu 
raciocínio nessa disciplina foi desenvolvido, com base os textos que foram 
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disponibilizados pelos professores, adquirindo assim novos conhecimentos. 
[O raciocínio] se desenvolveu bastante, pois a investigação desperta o 
interesse em buscar respostas. [O mesmo] desenvolveu-se sempre 
relacionando-os com a história [e] foi bem mais além, [pois] enxerguei coisas 
não enxergadas antes. [Assim], obtive um amplo leque de conhecimentos 
que eu não tinha sobre muitos conceitos matemáticos, os quais, nunca tinha 
tido oportunidade de ampliá-los. O desenvolvimento dos conteúdos e 
conhecimentos matemáticos aconteceram de forma bastante agradável. 
(Depoimento dos alunos, 2007.1). 

 Os outros 50% dos alunos não se manifestaram a esse respeito deixando 

essa questão sem resposta. 

Investigação histórica e conceitos matemáticos. 

Quando perguntados a respeito das contribuições da investigação histórica 

realizada em sala de aula para que os alunos alcançassem uma compreensão 

ampliada dos conceitos matemáticos, principalmente acerca das funções, eles nos 

informaram que: 

(...) Estudar a história dos conceitos de função é fundamental para que 
tenhamos novas idéias, para entendermos melhor o que é realmente função. 
Esse estudo nos fornece uma forma de lidarmos com o conceito matemático 
de função e suas aplicações, [pois] é grande utilidade [desse] conceito em 
todos os ramos da vida prática. [Assim], é muito fácil encontrar um bom 
exemplo de função, esta está inserida há muito tempo na nossa vida. 
(Depoimento dos alunos, 2007.1). 

 Outros garantem que as contribuições foram 

(...) bastante proveitosas, pois o estudo da história serve para compreender 
o presente. Positiva, [pois] nos levou a pesquisar referências e fontes 
diversas. Percebemos a evolução dos conceitos matemáticos referentes a 
funções, contribuindo para a formação mais organizada do assunto. [Assim], 
as pessoas se sentem mais realizadas quando descobrem por si só algo que 
era desconhecido. É importantíssimo que o aluno de matemática investigue 
os seus conceitos, para facilitar a compreensão e a sua aprendizagem. Foi 
muito importante poder ver que a história facilita bastante a compreensão 
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dos conceitos de função e não ficar [apenas] com aplicações e resolução de 
função. A investigação histórica contribuiu para relembrar conhecimentos e 
reforçar mais ainda outros que poderia ainda existir dúvidas. (Depoimento 
dos alunos, 2007.1) 

 Outro aspecto importante mencionado nos depoimentos refere-se ao 

amadurecimento intelectual dos alunos, pois eles consideraram que: 

(...) uma contribuição a qual não sabemos medir o tamanho do seu valor, 
mas que tem como conseqüência é que nos proporcionou uma maturidade e 
experiência que não tínhamos. A história procura investigar e descrever os 
fatos. Isso contribui para uma melhor compreensão de como definir uma 
função partindo dos conhecimentos antigos para explicar como as funções 
vêm sendo exploradas hoje. [Assim], Podemos perceber como o conceito de 
função foi se formando no decorrer do tempo. Possibilitou uma revisão (nova 
visão) de conceitos e abordagens da matéria de função e até no significado 
que ela pode tomar sobre novos olhares, [nos] fazendo observar as funções 
com outro olhar e ver outras maneiras de aplicar os conteúdos aos alunos, 
[ou seja], o entendimento da origem das funções é fundamental para a 
compreensão do conceito de função, pois ajuda a dar uma melhor 
compreensão do conceito de função aos alunos e melhor ainda como alunos 
da licenciatura, oferecendo uma nova possibilidade de abordagem do 
conceito da função para os nossos futuros alunos. É uma excelente forma de 
abordar o assunto, pois no processo [histórico] vamos vendo as dificuldades 
encontradas e vamos entendendo mais o conteúdo. A contribuição da 
investigação histórica é uma ferramenta muito importante, pois ela nos 
“transporta” até a época em que surgiram as primeiras noções de função, o 
motivo pelo qual foram criadas, o contexto, ficando assim mais fácil para o 
aluno construir o seu conhecimento sobre função. (Depoimento dos alunos, 
2007.1). 

Quando perguntados sobre as contribuições que a história da matemática 

pode dar para as atividades realizadas em sala de aula, 88% dos respondentes 

afirmam que há uma contribuição significativa para as atividades de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. Para tanto garantem que 

(...) a história da matemática contribui com várias formas de entendermos os 
conceitos de função, pois é através da história que conseguimos 
desenvolver novas idéias no que foi visto. Em algumas partes pode até 
clarear o pensamento, entender como algo começou é gratificante e positivo 
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para se entender como é. Estudar a história da matemática e seus conceitos 
é de fundamental importância para a aprendizagem, pois conhecendo a 
origem, facilita a compreensão e auxilia no desenvolvimento dos conceitos 
matemáticos. Quando entendemos os conceitos junto com a história fica 
tudo mais fácil para relacionar os assuntos. Mostra que não só as funções, 
como outros assuntos estão presentes em nosso dia-a-dia em situações que 
menos esperamos [e] contribui dando melhor visualização, pois, quando se 
conhece os princípios e os caminhos que hoje temos, fica mais fácil a 
interpretação e as conclusões tiradas podendo-se passar para o aluno de 
forma mais ampla e simplificada, [ou seja], quando o aluno observa a história 
vê a matemática de uma forma mais interessante que desperta nele 
interesse, curiosidade, dúvidas, criatividade, reflexão e discussão. A história 
contribui para responder os ”porquês” da matemática, pois vendo as idéias 
do passado aperfeiçoa-se o presente e melhora-se o futuro. Creio que é 
nesse modo de avaliar conceitos antigos que se aprende a entender e 
melhorar conceitos novos. A história da Matemática pode trazer para nós o 
esclarecimento da origem e podemos ter noção como foi o surgimento de 
funções. Permite que o aluno desenvolva a habilidade de análise é o ponto 
principal. Não é objetivo da abordagem histórica que o aluno saiba realizar 
cálculos diversos com funções, antes seja capaz de compreender como 
ocorre a representação de um fenômeno via função e como se estudam 
aquele conhecimento as propriedades desta. A investigação histórica é 
muito importante porque nos “transporta” até a época em que surgiram as 
primeiras noções de função, o motivo pelo qual foram criadas, o contexto, 
ficando assim mais fácil para o aluno construir o seu conhecimento sobre 
função. (Depoimento dos alunos, 2007.1). 

 Os outros 12% não manifestaram quaisquer opinião a respeito desse 

questionamento quando os mesmos lhes foram feitos. 

Concepção de investigação, após a experiência. 

A partir da experiência vivenciada os alunos passaram a conceber 

investigação como: 

(...) buscar o sentido das coisas [e] dar significado a várias idéias que 
inicialmente, parecem sem sentido, sem nexo. Assim inicia-se a investigação 
e quanto mais se descobrem coisas mais cresce o prazer para a 
investigação. Investigar é você fazer uma pesquisa, procurar novas 
maneiras de resolver um determinado problema, tentar resolver um 
problema, fazer um estudo sobre alguma coisa. Procura e troca de 
informações, para encontrar soluções de diversos problemas. Situações 
trabalhadas para a descoberta ou redescobertas. Investigar é buscar o 
desconhecido e entender o seu conceito, [ou seja], é o questionamento 
sobre assuntos ou situações que vivenciamos ao ponto de que a curiosidade 
de saber mais de tudo que nos cerca nos faça investigar. É uma procura dos 
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princípios e dos caminhos tomados nas conclusões dos conceitos. 
Investigação é chegar a determinado conhecimento através da experiência. 
É o ato ou efeito de instigar situações, analisar fatos, deduzir conceitos e 
gerar conclusões, em resumo, é um processo de procura daquilo eu s 
acredita ser verdadeiro. Pode ser considerado como descobrir sozinho algo 
que se deseja procurar entender. Por exemplo, através de exercícios o 
aluno, por um processo de investigação, deduz conceitos e propriedades de 
determinado conteúdo, partindo de uma situação real e buscando os meios 
necessários para a resolução de um problema. (Depoimento dos alunos, 
2007.1). 

Outros, ainda, refletiram sobre o assunto apontando que, nas aulas de 

matemática: 

(...) o aluno hoje está acostumado a copiar o que o professor escreve no 
quadro. É necessário que o aluno busque, investigue os conceitos 
matemáticos para facilitar sua aprendizagem. (Depoimento dos alunos, 
2007.1). 

Outros refletiram sobre a investigação como procedimento de ensino 

afirmando que: 

(...) a investigação é a descoberta das principais necessidades e dos 
conhecimentos dos alunos para que em cima disso será trabalhada toda 
disciplina. Investigação é estudar bastante, procurar entender todo o assunto 
para futuramente passar para os futuros alunos. A investigação o ato ou 
efeito de investigar nessa disciplina. Método de estudo que visa buscar os 
conhecimentos aprendidos bem antes de se conhecer a tecnologia. A 
investigação é uma atividade realizada para permitir aos estudiosos, de 
determinado assunto, que eles tenham um conhecimento mais aprofundado, 
pois a partir do momento que estamos investigando, estamos aprendendo 
como surgiu, porque surgiu, quais as técnicas de resolução dos problemas 
relacionados ao assunto e obtemos um maior conhecimento. (Depoimento 
dos alunos, 2007.1). 

Há ainda aqueles que refletiram sobre a questão relacionando-a diretamente 

com a experiência vivenciada a respeito do ensino de funções afirmando que 

investigar significa que: 
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(...) estudando problemas por meio de funções, geralmente chegamos a um 
modelo matemático que representa um fenômeno. Pesquisar sobre um 
determinado assunto histórico, entendê-lo, desenvolvê-lo e fixa-lo em sua 
aprendizagem. (Depoimento dos alunos, 2007.1) 

Apenas um aluno não respondeu a essa questão. 

Sobre a opinião dos alunos a respeito da importância de se trabalhar com 

investigação em sala de aula, os depoimentos fornecidos no instrumento avaliativo 

mostram que, na opinião deles, investigar significa: 

(...) trabalhar o ‘espírito investigativo’, [pois] todo conhecimento deve ser 
buscado pelo aluno através da investigação. É a melhor forma de aprender, 
de se chegar ao conhecimento. É muito importante, pois investigar desperta 
o interesse em descobrir algo, logo, ire despertar os alunos o interesse em 
descobrir, elaborar e obter conceitos do determinado tema da investigação. 
Proveitoso e são visíveis que se teriam resultados gratificantes. É claro que 
teria que ser turmas pequenas e com boa base. A busca pelo conhecimento 
realiza ainda mais que apenas copiar do quadro. Os alunos teriam mais 
ânimo se eles próprios investigassem, buscassem os conceitos, 
demonstrassem fórmulas, com isso facilitaria a sua aprendizagem. É 
importante porque tem a interação entre o professor. Com a investigação em 
sala de aula o aluno só tem a ganhar por tirar dúvida e se aprofundar na 
disciplina. Despertar nos alunos o interesse, a curiosidade, colocando para 
eles que sozinhos eles podem aprender tudo que queiram, basta para isso 
investigar. O aluno adquire experiência e fortalece os argumentos para 
desenvolver raciocínios a partir daí. A investigação em uma sala de aula 
incentiva o interesse do aluno, possibilita que ele descubra novos conceitos 
matemáticos sem precisar memorizar fórmulas matemáticas, pois a 
curiosidade incentiva o aprendizado. Toda descoberta nova é tatuada no 
banco de dados do ser humano se essa provém da necessidade de saber. A 
importância da investigação é que se conhece mais a fundo cada conceito. 
Leva a pessoa a raciocinar e instiga a pessoa a se aprofundar mais no 
conteúdo investigado. Deixando o trabalho mais interativo (participativo) é 
que conseguimos adaptar a matéria para cada turma de acordo com suas 
deficiências e conhecimentos. Ajuda a desenvolver o raciocínio e 
desmistificar o assunto a ser estudado. Essa desmistificação é muito 
importante, pois muitos conteúdos deixam de ser aprendidos por um aluno 
por causa de preconceitos adquiridos. O uso da investigação ajuda a 
eliminá-los, tornando assim o assunto mais fácil e prazeroso. Permite que o 
aluno identifique problemas, seja capaz de seguir por um caminho correto 
que a priori ele desconhece e conclui seu trabalho de forma satisfatória, 
encontrando a resposta para suas perguntas iniciais. (Depoimento dos 
alunos, 2007.1) 
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Apenas um aluno não respondeu a essa questão. 

Em relação ás contribuições da abordagem didática baseada na investigação 

histórica para a formação dos conceitos matemáticos estudados, 76% dos alunos 

apontaram que: 

(...) tal metodologia proporciona certa independência do aluno, [pois] ele se 
sente seguro em construir suas próprias idéias e discuti-las em sala de aula. 
Contribui bastante, visto que quando se obtém, a partir da investigação, um 
determinado conceito, é bem mais difícil esquecê-lo. O conhecimento é 
solidificado quando se busca respostas e se troca informações. Essa 
metodologia facilita a compreensão dos conceitos, proporcionando que o 
aluno demonstre, ele próprio, tudo que aprendeu. Contribuiu para que 
possamos ver a importância desses conceitos no cotidiano e nos fez 
participar das aulas, pois nos envolvemos com os conteúdos investigando, 
questionando e ampliando nossos conhecimentos. Foi melhor do que 
ficarmos parados escutando o professor falar, pois acontecia em alguns 
casos de dormir durante a aula. Contribuiu para a percepção da matemática 
como um todo, no nosso dia-a-dia e em coisas que muitas vezes passam 
desapercebidas. (Depoimento dos alunos, 2007.1). 

Apenas 24% dos alunos envolvidos não responderam a essa questão. 

Ainda em relação às considerações sobre a metodologia adotada na 

experiência, 82% dos alunos consideraram que, 

(...) ao contrário de outras metodologias que obrigam o aluno a aceitar tudo 
aquilo que o professor diz, a metodologia trabalhada neste semestre valoriza 
aquilo que o aluno pensa e procura convencê-lo de uma forma bem clara 
sem imposições. É de fundamental importância, pois facilita a aprendizagem 
e a compreensão dos conceitos matemáticos. O trabalho de atividades 
investigativas deixou as aulas com cara de aula, fazendo os alunos 
participarem, também, já que não é comum em matemática aula desse tipo: 
os alunos expõem o que sabem e o professor poder orientar. A metodologia 
é muito boa sendo aplicada da melhor maneira possível, [permitindo] que os 
alunos construam seu próprio conhecimento. O processo de ensino-
aprendizagem a partir da investigação atiça [o aluno para] o conhecimento. 
Foi uma metodologia participativa, pois fez todo mundo participar mesmo 
aqueles que não queriam. Interativa, pois não deixou ninguém quieto. Foi um 
ótimo aprendizado, pois o interesse do professor de realmente nos mostrar a 
disciplina da melhor maneira possível facilitou muito a aprendizagem. Achei 
bastante produtiva e diferente, se as aulas tivessem sido expositivas 
provavelmente não teríamos aprendido as mesmas coisas. O fato de serem 
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usadas atividades e métodos diferenciados atraíram a atenção. Permitiu 
uma absorção de conhecimentos de forma espontânea. Levou alunos a 
enfrentar seus obstáculos tais como falar em público; permitiu que os alunos 
explorassem suas potencialidades ao máximo. (Depoimento dos alunos, 
2007.1). 

Apenas 18% dos alunos da turma não responderam a essa questão. 

Quando solicitamos que eles escolhessem, pelo menos, um episódio 

acontecido em sala de aula que tenham achado importante e fizessem seus 

comentários, 76% dos alunos apresentaram vários, dos quais descreveremos alguns: 

• O momento da apresentação do seminário em grupo, pois houve 
uma interação bem interessante sobre o conteúdo que o grupo 
abordou a medida de se obter funções partindo de figuras 
geométricas e de acontecimentos do nosso cotidiano onde 
trabalhando dessa forma ficará mais fácil para de um aluno do 
ensino médio compreender a idéia funcional; 

• As discussões sobre as atividades contextualizadas sobre funções 
que estavam na lista de atividades propostas, pois nunca nos é 
passado situações-problemas para se trabalhar em sala de aula 
(tanto como aluno como professor); 

• Fazer o aluno estudar em sala de aula; 
• As atividades sobre funções, pois são atividades bem interessantes 

para serem trabalhadas em sala de aula; 
• O modo de abordagem do assunto logaritmo não só como um 

mecanismo de cálculo, mas como um processo de aperfeiçoamento 
do conceito de potência; 

• As questões trabalhadas antes do seminário, pois nos mostrou como 
podemos aplicar em sala de aula e que os alunos possam enxergar 
a função; 

• A última parte da disciplina, os seminários, me fez ver os logaritmos 
com outro olhar para ensiná-los, pois eu sempre tinha dificuldades 
de ensinar sobre eles; 

• As aulas de vídeos sobre números e funções, pois além de trazer 
um diferencial para as aulas permitem uma melhor visualização do 
conteúdo; 

• Todos contribuíram, mas consideravelmente as atividades 
investigativas com funções, pois é perfeitamente possível e muito 
aconselhável utiliza-las em sala de aula. 

(Depoimento dos alunos, 2007.1). 

Apenas 24% dos alunos envolvidos não responderam a essa pergunta. 
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Quando perguntamos sobre as contribuições que a metodologia adotada 

poderia ter dado para formação profissional dos estudantes, 82% dos estudantes 

informaram que  

(...) a metodologia adotada contribuiu para que se possa adotá-la no 
momento em que formos lecionar, apesar de não se dispor de um tempo 
hábil na rede particular de ensino e não dispor de estímulo na rede pública. 
Os trabalhos em grupo onde um sempre ajuda o outro, pois é sempre mais 
fácil procurar um colega que procurar um professor, isto para qualquer aluno 
em qualquer nível de ensino. Conhecer a metodologia e aplica-la na sala de 
aula com alunos do ensino fundamental e médio. Faz a gente se sentir 
professor, trabalhar para apresentar aula expositiva. Primeiro que a cada dia 
que se passa tentamos aprimorar nossa metodologia, depois demonstra 
tudo que é ensinado. Aumentou meu conhecimento sobre a Matemática, 
bem como a sua origem. Foram discutidas técnicas de ensino que podem 
ser abordadas em sala de aula. Desenvolveu a capacidade de lecionar 
logaritmos com mais segurança e o conteúdo de função, pois acrescentou 
mais materiais para ser utilizado em sala de aula. Passamos a compreender 
um pouco mais a metodologia de sala de aula e a pensarmos na Matemática 
como um todo e não simplesmente contas. Enxergar maneiras diferentes de 
trabalhar conteúdos que sempre foram ministrados da mesma forma e 
perceber que isso é aplicável em praticamente todos os conteúdos que 
ministraremos um dia. Permitiu que se compreendesse o conceito de função 
ao lado da história. (Depoimento dos alunos, 2007.1). 

Apenas 18% dos estudantes da turma não responderam a essa questão. 

Sobre as maneiras como os estudantes poderão utilizar os conhecimentos 

aprendidos na experiência com seus alunos do ensino fundamental ou médio, 82% 

dos respondentes disseram que utilizarão, de acordo com as limitações de cada 

turma, tentando encaixar as atividades contextualizadas de acordo com a 

disponibilidade de tempo e das condições fornecidas pela escola. Afirmaram, 

também, que fariam com que o próprio aluno investigasse todas as fundamentações 

teóricas para poder compreender melhor os exercícios e Tentariam mostrar as 

demonstrações mais fáceis e elementares, não deixando aos alunos a 

responsabilidade de decorar fórmulas e nem ficarem sem saber a origem de tudo 

que aprendemos. Para isso, seria necessário desenvolver um pouco de conceito 

histórico e ver como os matemáticos antigos faziam para depois fazer com que os 

alunos pensem e raciocinem, de modo a compreender tudo. Apenas 18% dos alunos 

não responderam a essa pergunta.  
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Sobre a importância do trabalho orientado nas investigações matemáticas no 

Ensino Fundamental e Médio, 65% dos alunos informaram que essa maneira de 

encaminhar o ensino-aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento cognitivo 

do aluno, pois contribui para desenvolver seu raciocínio lógico e fixa o conhecimento. 

Além disso, a aprendizagem é mais proveitosa quando o aluno investiga e aprende 

sozinho apenas com o apoio de orientação do professor. 

Os estudantes informaram, também, que partindo da experiência vivenciada 

eles sentem que ao fim do trabalho saíram com uma visão melhor do assunto e de 

seu modo de ensino, e pronto para aplicar o que foi visto nas suas turmas, quando 

forem professores do ensino fundamental e médio, pois ficou evidente que é sempre 

bom ter um orientador que possa nos mostrar novos caminhos para a investigação, 

visto que esse processo incentiva o aprendizado, fazendo o aluno desenvolver seus 

questionamentos investigar e saber com se chegou às definições matemáticas. 

Enfim, os alunos garantem que a orientação direciona como devemos tirar 

nossas dúvidas, como estudar e como devemos ensinar, pois desenvolver o método 

investigativo é desenvolver a curiosidade, o raciocínio, é fazer o aluno pensar. Os 

outros 35% dos alunos não responderam a essa pergunta. 

Sobre o modo como o trabalho de atividades investigativas realizado em grupo 

na sala de aula contribuiu para a sua formação matemática, 65% dos estudantes 

disseram que essa perspectiva 

(...) contribuiu de forma positiva, [abrindo] as nossas mentes melhora nossas 
concepções, [pois] conhecendo essa nova metodologia de ensino 
aprendizagem trabalharemos com nossos alunos. O trabalho de atividades 
investigativas faz o aluno estudar mais e se sentindo incentivado. Em grupo, 
as fontes para a investigação aumentam. Desenvolve o interesse de 
pesquisar conceitos históricos antes de uma aula. Desenvolve as 
habilidades esperadas na disciplina e expande meus horizontes. 
(Depoimento dos alunos, 2007.1). 

Apenas 35% dos alunos não responderam a essa pergunta. 
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Ao perguntarmos sobre a opinião dos alunos com relação ao que 

consideraram melhor ao cursar esta disciplina, eles informaram que o melhor foi 

(...) fazer investigação dos conteúdos trabalhados; os trabalhos em grupos 
feitos em sala de aula; a história sobre a formação dos conceitos de função 
e as discussões sobre as atividades contextualizadas do assunto. A 
investigação e a busca pelos conceitos facilitaram a aprendizagem, [pois] o 
aluno estuda para apresentar um bom trabalho. A interação entre os alunos 
e as discussões feitas pelos professores. O emprego de funções em 
situações diversas: leis de formação um comportamento ou efeito físico. Os 
diálogos em sala de aula sobre os textos estudados. Aprendemos um pouco 
mais sobre os conteúdos históricos, definições de onde vieram. A forma 
como o conteúdo foi apresentado, o alto nível de conhecimento dos 
professores além do método de ensino. A possibilidade de ampliar nossa 
visão sobre muitos conceitos. Os texto sobre a origem do pensamento 
funcional nos deram uma boa bagagem. (Depoimento dos alunos, 2007.1). 

Apenas 18% dos participantes não responderam a essa pergunta. 

Com base nas informações descritas e comentadas anteriormente podemos 

perceber o quanto está evidente nas experiências com os alunos a premissa de 

Skemp (1980) de que há diferentes graus de representação mental entre as pessoas, 

visto que algumas desenvolvem mais a representação visual (gráfica, espacial, 

geométrica) enquanto outras aprimoram fortemente sua expressão verbal. Há, 

entretanto, aquelas pessoas que desenvolvem as duas modalidades de interpretação 

e comunicação do seu pensamento e das informações que o ambiente lhes oferece 

embora, quase sempre evidenciem maior preferência para uma ou para outra. 

Nesse sentido, o que os alunos evidenciaram nos diagnósticos, nas atividades 

realizadas e na avalição final das experiências, que tanto a representação simbólica 

quanto a verbal são importantes para que possamos explicar e compreender com 

clareza os aspectos que conferem a leitura matemática do mundo. Isso, entretanto, é 

operacionalizado por meio de um processo de busca carcterizado pelas atividades 

de investigação e que didáticamente são viabilizadas pelos livros didáticos escolares 

através da utilização de diagramas de todos os tipos, principalmente das figuras 

geométricas e gráficos. 
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Há, entretanto, uma outra categoria de expressão matemática muito evidente 

nos estudos relacionados ao conceito de função: as representações ligadas às 

simbolizações algébricas. O que Skemp (1980) se refere a esse aspecto é que se 

trata de uma nova forma de linguagem escrita que melhor caracteriza a expressão 

verbal matemática, que, utilizada ao longo da nossa história do conhecimento foi se 

aprimorando, dando aos envolvidos nesse processo o desafio de dominar, 

compreender e explicar o processo de funcionamento de tal linguagem. 

 As vantagens dessa linguagem algébrica para o aprendizado de funções, são 

principalmente a sua clareza e potência para a generalização, favorecendo a 

apreensão da estrutura como um todo. No ensino-aprendizagem de funções, essa 

linguagem, como sabemos, envolve, símbolos visuais (figuras geométricas e 

diagramas) e verbais (algébricos), usados juntos ou separadamente para aumentar a 

possibilidade a todos aqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de 

compreender e explicar. 

 A experiência com atividades de investigação realizada em sala de aula, com 

os estudantes de licenciatura em matemática, deixou evidente a certeza de que 

durante a formação para o ensino da matemática, os estudantes precisam desafiar-

se a construir seus processos de busca, de compreensão e de conexão entre o 

conhecimento estabelecido nas práticas sociais e as diversas representações, 

partindo dos conhecimentos matemáticos adquiridos ao longo de sua trajetória 

educativa. 

 O mesmo princípio de construção de competências e habilidades para a 

expressão matemática deve ser estabelecido para a formação continuada dos 

professores, considerando a necessidade de se colocar em prática a investigação 

em sala de aula junto aos estudantes do ensino fundamental e médio, tendo em vista 

dar a esses estudantes a capacidade de se envolverem plenamente na busca de sua 

própria construção cognitiva em matemática. 

 Podemos, portanto, admitir que experiências dessa natureza são de possível 

realização, contribuindo para o crescimento de todos os envolvidos no processo, 

desde que se crie um ambiente propício para que as experiências de fato ocorram. 
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CAPÍTULO 4 - AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Ao constatarmos a existência da problemática do conhecimento dos 

estudantes de licenciatura a respeito do tópico referente às funções, decidimos 

investir em uma ação pedagógica que pudesse contribuir para a melhoria do ensino-

aprendizagem desse assunto. Sendo assim, esboçamos a proposta de abordagem 

didática centrada na investigação histórica e trabalhamos com os alunos da 

licenciatura para verificar o potencial dessa investigação num curso de formação de 

professores de matemática. 

4.1 CORO DE VOZES DOS SUJEITOS 

 Após o desenvolvimento de duas experiências em dois momentos diferentes e 

com grupos distintos, consideramos imprescindível avaliar aspectos que possam nos 

levar a uma validação adequada dessa perspectiva de abordagem do assunto 

funções, tomando por base o depoimento dos estudantes envolvidos na experiência 

de ensino, ou seja, os alunos das duas turmas em que realizamos o trabalho. 

 Concluídas todas as atividades em sala de aula houve um momento que o 

professor da disciplina fez perguntas para que os alunos tivessem oportunidade de 

expor oralmente suas opiniões sobre o trabalho realizado ao longo do semestre. Mas 

também apresentaram suas opiniões, sem se identificarem e por escrito, através de 

um instrumento “Questionário de Avaliação da segunda Experiência” (Apêndice D), 

formado por perguntas abertas. Utilizamos os dois instrumentos, ou seja, oralmente e 

por escrito, para podermos comparar as respostas e contar com maior garantia nas 

conclusões. 
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4.2 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 Consideramos que se a preparação das aulas de investigação constitui um 

momento importante, não menos importante é a reflexão sobre o trabalho realizado. 

Nela cabe, essencialmente, segundo Ponte et al (2005), duas avaliações:  

•••• Uma avaliação sobre a forma como decorreram as aulas e que conduz a 

questões como: A tarefa mostrou-se adequada aos objetivos iniciais? Os 

materiais e recursos utilizados foram úteis? A organização dos alunos foi 

pertinente? Deve ser alterada? A introdução da tarefa foi suficiente? A 

gestão do tempo foi boa? Que dificuldades foram sentidas?... 

•••• Uma avaliação sobre o trabalho e a aprendizagem dos alunos que se 

debruça sobre questões como: Como reagiram os alunos à tarefa? 

Como está a evolução em relação às investigações? Em que tipo de 

processo (questionar, conjecturar, testar, provar...) demonstram maior 

facilidade ou dificuldade? Como está o desenvolvimento da capacidade 

de expressar idéias matemáticas oralmente ou por escrito? 

 Interpretando os resultados dentro da proposta de avaliação de Ponte et al. 

(2005), entendemos que nossa proposta provocou uma modificação na concepção 

dos alunos não só sobre o conceito de função, mas também sobre o que é 

matemática e como se envolver produtivamente na busca desse conhecimento, na 

medida em que eles identificaram diversas funções a partir de situações da realidade 

utilizando vários registros de representação simbólica e trabalharam com vários 

aspectos, como o de variação, dependência e correspondência, sempre numa 

perspectiva investigatória. 

 A descrição comentada de como decorreram as aulas apontou aceitação dos 

alunos em relação ao trabalho de investigação em sala de aula, como também da 

presença e participação de outros professores na sala. 
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 Com relação ao trabalho em grupo, no início, tanto da primeira experiência 

como da segunda observamos que a maioria dos alunos não tinha hábito de 

trabalhar em grupo, visto que mesmo quando estavam reunidos, cada um trabalhava 

individualmente e quando faziam qualquer pergunta para superar sua dificuldades, 

traziam as dúvidas e conclusões como resultadas da atuação individual. 

 No decorrer dos dois semestres observamos que os alunos se desenvolveram 

muito em relação à interação com os colegas no grupo, como também em relação à 

participação das discussões no grande grupo e no estabelecimento de conclusões a 

partir do desenvolvimento de competências e habilidades inerente a toda e qualquer 

pessoa que pretende lançar-se ao desafio de descobrir, investigar, conjecturar e 

verificar a validação dos resultados de suas conjecturas. 

Chegando ao final do semestre todos os alunos apresentaram um grande 

avanço no relacionamento tanto com os colegas como com os professores em sala 

de aula participando efetivamente das atividades propostas, bem como em relação à 

habilidade de fazer investigação, mesmo que parcialmente como foram alguns casos 

presentes tanto na primeira experiência quanto na segunda. 

 O fato de nossas aulas privilegiarem a investigação histórica seguindo com os 

debates matemáticos, se mostrou positivo no sentido de envolver os alunos 

ativamente, muitas vezes euforicamente, nas discussões e nas conclusões. Foi, 

portanto, observado um grande avanço dos alunos em relação à comunicação de 

suas idéias, possivelmente ocasionadas pela motivação da investigação e pelo 

processo de aprofundamento dos estudos que lhes oferecemos como estratégia 

didática em sala de aula, o que lhes conferiu maior autonomia cognitiva que resultou 

em segurança na busca do conhecimento pretendido. 

Em relação às dificuldades sentidas observamos que, em geral, os alunos 

apresentaram inicialmente dificuldades na leitura e interpretação dos textos históricos 

como também nos textos de conteúdos especificamente matemáticos. Todavia, após 

algum tempo, muitos evoluíram bastante, outros medianamente, mas todos 

apresentaram algum crescimento. As dificuldades nos conteúdos apareceram 

relacionadas às representações geométricas e um ou outro aluno apresentou dúvidas 

sobre alguns conceitos de geometria mesmo àqueles bastante elementares como 
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inscrição e circunscrição de polígonos, por exemplo, além de outros. Sentimos, então 

que era a partir da evidência de tais dificuldades que teria uma enorme importância e 

seria amplamente necessária a revisão que foi feita, de alguns conteúdos com eles. 

 De modo geral, todos os alunos demonstraram capacidade em relação aos 

conteúdos como: a determinação de domínio e imagens das funções, zeros das 

funções, gráficos. Porém, alguns demonstraram dificuldades conceituais quando era 

preciso que exemplificassem por meio de situações contextualizadas bem como 

evidenciaram dificuldades em apresentar as idéias matemáticas de forma oral e 

escrita. 

 Vale destacar que alguns alunos não tinham claro o emprego do pensamento 

funcional no cálculo uma vez que em um determinado momento, um aluno 

perguntou: – e a derivada é uma função? Outro não admitia que uma tabela pudesse 

ser uma representação do pensamento funcional. Os referidos alunos foram 

estimulados a investigar, juntamente com seu grupo, a respeito do assunto objeto da 

dúvida e na aula seguinte trouxeram e explicaram os resultados da investigação 

realizada.  

 Percebemos também que nos conteúdos relacionados às noções de 

dependência e co-variação das funções, as dificuldades não deixaram de ser 

evidenciadas, assim como sobre a investigação e exploração de várias ligações 

entre diferentes representações das funções tais como: tabelas, gráficos e 

expressões algébricas. 

 O nível de formalização necessária aos conteúdos matemáticos não deixou de 

ser evidenciada nos diferentes tópicos do estudo do pensamento funcional, foram 

explicitadas uma série de notações, palavras e representações que consideramos 

indispensáveis ao professor de matemática. 

 O professor da disciplina avaliou a aprendizagem dos alunos levando em 

consideração alguns parâmetros como participação dos alunos na realização das 

atividades em grupo e individualmente, apresentação oral dos trabalhos, 

conhecimento e domínio do conteúdo, contextualização do assunto, segurança, 

postura do aluno na apresentação, ampliação do tema e relações com outros. 
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 Podemos, daí perceber claramente que esta foi uma atitude didática 

totalmente enquadrada nos princípios defendidos na segunda questão apresentada 

por Ponte et al (2005), quando menciona que o professor deve aplicar uma avaliação 

sobre o trabalho e a aprendizagem dos alunos que se debruce as várias formas pelas 

quais os alunos reagiram às tarefas propostas a eles e como os alunos foram 

evoluindo em relação às investigações realizadas em sala de aula, principalmente no 

que diz respeito a habilidade e competência para questionar, conjecturar, testar, 

provar, o que, certamente se constituirá em parâmetro para demonstração dos graus 

de facilidade ou dificuldade dos alunos no processo. Isso leva o professor a verificar, 

sobretudo, como se efetivou o desenvolvimento da capacidade de expressão das 

idéias matemáticas pelo aluno, tanto oral como escrita. 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Fazendo referência à investigação matemática, Ponte et al (2005) afirma que 

seu potencial como suporte para o desenvolvimento de conhecimentos e 

competências matemáticas está ainda por explorar, bem como as suas 

possibilidades de integração nas práticas de ensino. Assim, realizamos nossa 

experimentação com alunos da licenciatura, na tentativa de verificar o potencial da 

investigação num curso de formação de professores. 

 Consideramos que tendo escolhido o desenvolvimento histórico 

epistemológico do conceito de função como tema matemático a ser abordado em 

nosso estudo, favorecemos o aprofundamento matemático e a inclusão da história ao 

conteúdo, como também, oportunizamos aos alunos, a vivência de novas 

abordagens pedagógicas como futuros professores. 

 Se por um lado a realização de aulas, tendo por base atividades de 

investigação, mostrou potencialidades extremamente significativas para a 

aprendizagem desta disciplina por parte dos alunos no tópico funções, por outro lado, 

levantamos a seguinte questão: Se nossas escolhas tivessem sido por todos os 
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assuntos matemáticos focalizados na ementa da disciplina estaríamos enriquecendo 

e propiciando uma aprendizagem mais abrangente aos futuros professores? 

Acreditamos que sim, mas seria necessário termos muito mais tempo disponível para 

a realização da mesma, uma vez que utilizamos o tempo normal disponível para a 

disciplina.  

  Embora os resultados constituam indícios de que o trabalho estabelecido 

nessa pesquisa foi positivo, nos foi possível apontar alguns efeitos negativos como: 

• Os debates gravados ficaram, no início, prejudicados, pois alguns alunos se 

inibiram e realizaram suas discussões em voz baixa não permitindo que 

fizéssemos a escuta e a análise das mesmas. 

• Trabalhar com alunos numa disciplina do currículo parece que provocou em 

alguns deles grande preocupação ou desconforto em demonstrar sua opinião 

por medo de sua atuação ser pontuada com uma “nota” ou talvez com um 

conceito ruim. 

 No que se refere ao método empregado, acreditamos que existe uma 

necessidade de dar continuidade ao estudo por nós aqui apresentado, incorporando 

outros assuntos da matemática como também ampliando o estudo para outras 

disciplinas do currículo da licenciatura. A experiência desenvolvida veio reforçar a 

nossa convicção da importância deste tipo de trabalho no ensino da matemática, 

tanto nos níveis elementares como também, ao que aqui se refere e, portanto, 

merece um lugar de destaque no contexto escolar. 

 Enfim, desejamos que nosso trabalho seja útil como alternativa metodológica 

para o professor de matemática, pois estudar a história de tópicos matemáticos sob 

uma ótica investigatória para o desenvolvimento de uma disciplina específica do 

curso de licenciatura em matemática é trazer à tona o ‘porquê’ e o ‘como’ são 

abordados os conteúdos matemáticos, como também pode ser decisivo para tornar a 

matemática uma disciplina que relaciona a teoria com a prática. Vale salientar 

também, como não se tem conhecimento de trabalhos realizados com o ensino 

superior, a não ser com futuros professores, estas lacunas devem ser levadas em 

consideração para trabalhos futuros. 
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Apêndice A: Questionário de avaliação da disciplina na primeira experiência1

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA 

1. Em relação ao grupo de estudo: 
a) Como ocorreu a interação verbal em sala de aula?
b) Como foram as interações verbais com o professor da disciplina e com os professores 

auxiliares? 
c) Como se manifestaram o raciocínio e os conhecimentos matemáticos nessa experiência? 

2. Qual a contribuição da investigação histórica realizada para a compreensão dos conceitos 
matemáticos? 

3. Que contribuições a História da Matemática pode dar para as atividades realizadas em sala de 
aula? 

4. O que você entende por investigação? 

5. Em sua opinião, qual a importância de se trabalhar com investigação em sala de aula? 

6. De que modo você acha que esta nova metodologia de ensino-aprendizagem da História da 
Matemática contribuiu para a formação dos conceitos matemáticos estudados? 

7. Teça considerações sobre a nova metodologia de ensino-aprendizagem trabalhada neste semestre. 

8. Escolha pelo menos um episódio acontecido em sala de aula que você achou importante e faça 
seus comentários. 

9. Quais as contribuições da metodologia adotada para a sua formação profissional? 

10. Como você utilizará os conhecimentos aprendidos nesta disciplina com os estudantes do ensino 
fundamental ou médio quando for professor. 

                                                          
1 Este mesmo questionário foi também utilizado no trabalho de Bezerra (2008). 
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Apêndice B: Instrumento Diagnóstico 1  

Instrumento Diagnóstico 1 

Caros Alunos 

O presente instrumento de pesquisa tem a finalidade de obter subsídios que nos levam a 

desenvolver nossa disciplina visando contribuir com a melhoria de sua compreensão da Matemática. 

Nesse sentido gostaríamos de contar com a sua colaboração ao responder as questões a seguir, pois 

as mesmas são de fundamental importância para que possamos dar o andamento necessário ao seu 

estudo sobre alguns fundamentos epistemológicos da matemática. Desde já, agradecemos. 

1. Para você, o que é matemática? 

2. Apresentamos abaixo algumas proposições acerca da origem e existência dos conceitos 

matemáticos. Como você interpreta cada uma delas? 

a) Os conceitos matemáticos nascem da experiência. 

b) os conceitos matemáticos são construídos livremente pela mente do matemático. 

c) Os conceitos matemáticos sempre existiram e existirão para sempre, como constituintes de um 

mundo autônomo que o matemático questione. 

d) A matemática é apenas uma linguagem para descrever a realidade. 

e) A matemática abrange todos os setores em que a realidade se mostra passível de uma 

“matematização”. 

f) A matemática supera o real, transborda o real. 

3. Uma teoria formal consta de: 1) termos primitivos, 2) regras para formação de fórmulas a partir 

deles, 3) axiomas ou postulados, 4) regras de inferências e 5) teoremas. Em termos de conteúdo 

matemático, exemplifique o desenvolvimento formal de um tópico matemático apontado esses cinco 

aspectos citados na teoria formal, comentando cada etapa. 
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Apêndice C: Instrumento Diagnóstico 2. 

Instrumento Diagnóstico 2 – Concepções de função e suas aplicações 

Caros Alunos: 

Em continuidade ao nosso diagnóstico inicial, gostaríamos de contar com a sua 

colaboração ao responder as questões a seguir, pois as mesmas são de fundamental importância 

para que possamos organizar nosso trabalho para este semestre. Desde já, agradecemos. 

1. O que você entende por função? 

2. Dê exemplos da presença da noção de função nas ciências naturais e nas sociais descrevendo e 

comentando seus aspectos matemáticos característicos. 

3. Os diversos modos de representação de uma função (conjunto de pares ordenados; equação; 

representação gráfica; diagrama de flechas, etc) evidenciam os mesmos princípios funcionais, ou seja, 

a leitura e interpretação das relações entre grandezas variáveis existentes no fenômeno representado. 

Em sua opinião, como esse processo ocorre? Dê exemplos. 

4. De que modo a noção de variável e a de limite podem ser tomados como conceitos iniciais para a 

formulação do conceito de função? 

5. Tomando como referência as definições atuais, analise a definição de função, atribuída a Dirichlet 

(1837), mostrada a seguir. 

Uma função f : A→→→→ B consiste em dois conjuntos, o domínio A , o conjunto de chegada B, e 
uma regra que associa a cada elemento  x de A (objecto)  um só elemento  y de B (imagem). 
Diz-se neste caso que a função está definida em A com valores em B. Chama-se contradomínio 
de f ao subconjunto de B formado pelas imagens. Quando o contradomínio de f coincide com o 
conjunto de chegada, a função diz-se sobrejetora. 

6. Analise a definição de função dada por Johann Bernoulli (c. 1748): 

“Função de uma quantidade variável é toda a expressão analítica composta, de um modo 
qualquer, com essa quantidade variável e com números ou quantidades constantes”. 

7. Caracterize a continuidade e descontinuidade de uma função a partir dos conceitos de variável e 

limite. 
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Apêndice D: Questionário de avaliação da disciplina na segunda experiência.  

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

1. Em relação ao grupo de estudo: 

a) Como ocorreu a interação verbal em sala de aula?
b) Como foram as interações verbais com o professor da disciplina e com os professores 
auxiliares? 
c) Como se manifestaram o raciocínio e os conhecimentos matemáticos nessa experiência? 

2. Qual a contribuição da investigação histórica realizada para a compreensão dos conceitos 
matemáticos? 

3. Que contribuições a História da Matemática pode dar para as atividades realizadas em sala de 
aula? 

4. O que você entende por investigação? 

5. Em sua opinião, qual a importância de se trabalhar com investigação em sala de aula? 

6. De que modo você acha que esta nova metodologia de ensino-aprendizagem da História da 
Matemática contribuiu para a formação dos conceitos matemáticos estudados? 

7. Teça considerações sobre a nova metodologia de ensino-aprendizagem trabalhada neste semestre. 

8. Escolha pelo menos um episódio acontecido em sala de aula que você achou importante e faça 
seus comentários. 

9. Quais as contribuições da metodologia adotada para a sua formação profissional? 

10. Como você utilizará os conhecimentos aprendidos nesta disciplina com os estudantes do ensino 
fundamental ou médio quando for professor? 

11. Em sua opinião, qual a importância de se trabalhar questões orientadoras de suas investigações 
sobre a matemática escolar do Ensino Fundamental e Médio? 

12. Para você, de que maneira, o trabalho de atividades investigativas realizado em grupo na sala de 
aula contribui para a sua formação matemática? 

13. O que você achou melhor ao cursar esta disciplina. 
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Anexo A: Sobre a epistemologia e ontologia da matemática 

SOBRE A EPISTEMOLOGIA E A ONTOLOGIA DA MATEMÁTICA1

Episteme - Como se articula o saber de uma época – Michel Foucalt (em “as palavras e as 
coisas”). Quando se passa de uma episteme para outra, existe um fenômeno de ruptura (a 
história de cada ciência não teria mais a partir de então muito sentido), mas observa-se, em 
compensação, coerência dentro de cada episteme. Assim a do renascimento era 
caracterizada pelo conceito de semelhança (para construir o saber, decifrando as analogias 
entre as coisas), a da idade clássica valoriza as identidades e as diferenças, depois é a 
historicidade que se torna fundadora do conhecimento com a formação das ciências 
humanas. A episteme constitui desse modo uma estrutura, impensada por aqueles mesmos 
que ela determina (dicionário de filosofia – Durozoi e Roussel, 1999). 

Epistemologia – disciplina cujo objeto é a ciência – sem ser propriamente uma “filosofia das 

ciências” ou uma “teoria do conhecimento” (embora o termo tenha servido de sinônimo à 

gnosiologia. A epistemologia estuda de maneira crítica os princípios, as hipóteses gerais, as 

conclusões das várias ciências para delas apreciarem o valor e o alcance objetivo. Com isso, 

ela caminha necessariamente ao lado da história das ciências (crises, caducidades das leis e 

teorias, aparecimento de novas hipóteses,...) – a ponto de certos autores a assimilarem a 

ela, admitindo que o centro de sua reflexão deve concernir ao crescimento do conhecimento 

científico, como é o caso de Popper, por exemplo. 

Ontologia – De acordo com o dicionário Aurélio, ontologia é a parte da filosofia que trata do 

ser enquanto ser, isto é, do ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente 

a todos e a cada um dos seres. Na filosofia clássica, a ontologia é a ciência do ser em geral, 

ou seja, do “ser por onde ele é ser” (Aristóteles). Na filosofia contemporânea, a palavra 

designa o estudo ou as concepções da existência em geral, como as encontramos. 

Para refletirmos sobre a natureza da matemática, de modo a relacionar os aspectos 

internos e externos da sua produção abordaremos questões relacionadas com a natureza 

dos objetos matemáticos e discutiremos o papel da experiência e da razão na gênese e 

desenvolvimento da matemática. A partir de uma perspectiva histórica referimos a origem da 

matemática de modo a questionar a intemporalidade e o caráter absoluto atribuídos, 

frequentemente, à verdade, certeza e rigor matemáticos. Veremos, ainda, as concepções 

recentes acerca da filosofia da matemática, analisando aspectos da experiência matemática 

enquanto fenômeno social e cultural. 

                                                          
1 Texto adaptado e atualizado para a linguagem com fins didáticos, pelo Prof. Iran A. Mendes. 
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1. Algumas concepções epistemológicas sobre a matemática 

Platão mostra claramente que estas palavras não designam noções da experiência 

sensível, referindo que os matemáticos se servem de figuras visíveis para estabelecerem 

raciocínios, pensando, contudo, não nelas, mas naquilo com que se parecem. Aristóteles 

não deixa de apoiar a idéia da imaterialidade dos objetos matemáticos, referindo, em 

particular, que as investigações dos matemáticos incidem sobre coisas atingidas por 

abstração, de que são eliminadas todas as qualidades sensíveis como o peso, leveza ou 

dureza. 

Também Euclides, em quem vemos pela primeira vez desenvolvidas, segundo o 

método dedutivo, as propriedades dos objetos matemáticos concebidos por Platão e 

Aristóteles, não deixa qualquer dúvida quando ao fato de ter atribuído a ponto, reta, ângulo, 

círculo e polígono, o caráter de objetos de pensamento. 

Constata-se assim que, pelo menos desde Platão, os matemáticos têm consciência 

de que os objetos sobre os quais raciocinam, embora tendo nomes idênticos aos que 

intervêm em cálculos práticos (números, figuras geométricas, grandezas) são seres 

completamente diferentes, seres imateriais obtidos por abstração, a partir de objetos 

acessíveis aos sentidos, mas de que deles são apenas “imagens”. Esta foi, aliás, uma das 

grandes idéias originais dos gregos: a atribuição às noções matemáticas do caráter de 

objetos de pensamento. 

O idealismo, enquanto perspectiva filosófica insiste em que toda a realidade 

matemática é condicionada pelas construções dos matemáticos que inventam essa 

realidade. Neste âmbito, os objetos matemáticos são livres invenções do espírito humano, 

que não existem autonomamente e que possuem, apenas, as propriedades que o 

pensamento puder determinar. 

O realismo supõe a realidade de um universo matemático autônomo. Os objetos têm 

propriedades próprias que existem independentemente do sujeito. O homem não inventa 

esta realidade objetiva que lhe é exterior. Limita-se a descobri-la. O realismo, enquanto 

perspectiva filosófica tem por base a doutrina de Platão, sendo freqüente, no âmbito da 

filosofia da matemática, considerar sinônimos os termos realismo e platonismo. Para o 

platonismo os objetos matemáticos são reais, embora não sejam objetos físicos ou materiais. 

A sua existência é um fato objetivo, totalmente independente do nosso conhecimento. 

Existem fora do espaço e do tempo, são imutáveis, não foram criados e não mudarão nem 

desaparecerão. Assim, a matemática tem uma existência autônoma, obedecendo a uma 
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lógica e leis internas. A atividade de fazer matemática consiste na descrição e descoberta 

desses objetos, bem como das relações que os unem. Quer uns, quer outras, uma vez que 

são pré-existentes, podem ser descobertos pelo espírito, mas não inventados por este. 

O platonismo e o idealismo, embora se situem em posições extremas quanto à 

questão da existência e realidade dos objetos matemáticos, estão muitas vezes presentes, 

em simultâneo, no pensamento dos professores de matemática. Por um lado, a matemática 

é vista como uma revelação, como uma passagem do concreto ao abstrato, mas, por outro 

lado, o professor espanta-se com a sua aplicabilidade à interpretação do mundo físico. Fica 

perplexo com o fato de especulações puramente abstratas se aplicarem de um modo que 

parece tão “miraculoso” ao concreto. 

Racionalismo e empiricismo 

 Os racionalistas entre os quais se encontram, por exemplo, Espinosa, Descartes e 

Leibnitz, viam, tal como Platão, a razão como um traço inerente à mente humana, através do 

qual as verdades podiam ser conhecidas independentemente da observação. A razão era a 

faculdade que permitia ao homem conhecer o Bem e o Divino e, para os racionalistas, esta 

faculdade era mais facilmente visível na matemática. Afinal, esta ciência, diziam, partia de 

verdades auto-evidentes, os axiomas, e, através de raciocínios estabelecidos pela razão, 

conseguia descobrir e chegar a conclusões não evidentes, e por vezes, inesperadas. Assim, 

a existência da matemática constituía, para os racionalistas, o melhor argumento para 

confirmar a sua visão sobre o mundo. 

 O racionalismo foi posteriormente questionado pelo materialismo e pelo 

empiricismo. O progresso das ciências da natureza, com base no método experimental, fez 

triunfar o empiricismo que afirmava que todo o conhecimento tinha por base a observação. O 

conhecimento matemático era, porém, a exceção que confirmava esta regra. 

2. Para que a matemática 

  Sobre a pertinência da Matemática 

Carente de uma definição, a matemática se mostra como uma ciência aberta, em 

evolução, que aumenta, cresce sem cessar, se desenvolve em direções outrora 

desconhecidas (BRUTER, 1998). Tal desenvolvimento pode ser admitido em ambientes 

interiores à matemática como os processos e os métodos de raciocínio puderam ser 

formalizados originando a lógica, a teoria dos números ou as geometrias não euclidianas 

e exteriores como o desenvolvimento das diversas teorias e campos de atuação da 
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matemática pura e aplicada, implicando no desenvolvimento das várias ciências e na 

produção de tecnologia. 

Podemos citar, como exemplo de ambientes exteriores à matemática os inúmeros 

fenômenos referentes a física como a mecânica, a eletricidade e a ondulatória que, 

subsidiaram a ampliação dos campos de abrangência da geometria, do cálculo diferencial 

entre outros tópicos matemáticos. 

 Assim a matemática surge como um conjunto de universos físicos abstratos, 

extraídos do mundo cotidiano por eliminação de certas propriedades que não desempenham 

qualquer papel aparente na sistematização do conhecimento matemático. A matemática 

enquanto realizadora de experiências de pensamento, enquanto reflexão sobre o mundo 

físico, constitui o prolongamento natural e obrigatório da física, na qual encontra os seus 

verdadeiros fundamentos. Sobre seus desenvolvimentos permitem aprofundar o 

conhecimento do mundo físico, ver, ou mesmo prever comportamentos e propriedades que 

ainda não tinham escapado a sagacidade dos pesquisadores. 

A matemática aplicada também tem um estatuto bem definido. Muitas vezes, o 

matemático desta sub-área é visto como um técnico responsável pelo funcionamento de uma 

máquina que conduzirá a solução de um problema concebido por um criador de um modelo. 

Assim, este matemático pode estar associado à criação de um modelo ou ser seu autor. 

Todavia, se for colocado entre a crítica do purista e contra-crítica do utilizador, aplica os 

métodos elaborados por outros matemáticos puros. 

Com a sua formação matemática atual, é geralmente especialista no emprego de 

determinada técnica (equações diferenciais, análise funcional, otimização, estatísticas, entre 

outras), cuja tendência é moldar o espírito numa espécie de modelo mental que, muitas 

vezes pode ter um efeito negativo sobre a capacidade imaginativa humana, impedindo, 

assim, o delineamento de novas teorias mais amplas que as anteriores, talvez porque 

recorrem a conceitos de base situados fora do campo da especialidade. 

Para alguns a matemática não passa de uma ferramenta doméstica destinada a 

fornecer-lhes uma validação em números, uma descrição numérica, uma previsão 

quantitativa. Se abandonarmos, por exemplo, o domínio dos sistemas físicos ou dos 

sistemas de constituição análoga, encontramos os sistemas biológicos, econômicos, as 

sociedades animais e humanas. Construímos modelos de tipo físico porque as condições de 

constituição e de número de encontram reunidas. Em certos casos, a matemática como 

ferramenta de modelização aparece sob a forma de modelos locais analógicos que podem 
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ser utilizados com sucesso sociológico relativo, não para prever, mas para compreender, ou 

pelo menos fazer e experimentar o sentimento tranqüilizador de que compreendemos o que 

acontece. 

Todas as sociedades um pouco evoluídas nos planos técnico e comercial 

reconheceram, evidentemente, este valor pragmático da matemática e realizaram os 

esforços necessários para ministrar um ensino que respondesse às exigências econômicas 

da época. O desenvolvimento recente e importante da matemática aplicada comprova esta 

atenção do poder político. 

3. A matemática é uma ciência experimental? 

Tal como as ciências experimentais, a matemática é uma ciência de representação e 

de observação, uma ciência de manipulação, uma ciência hipotético-dedutiva, uma ciência 

de provas. A matemática, portanto possui características específicas que a diferenciam das 

ciências propriamente experimentais. Mostra que toda atividade humana implica na 

representação e, ao mesmo tempo, observação direta dos sentidos ou através de artefatos 

que aumentam os seus poderes: representação simplesmente mental e muitas vezes 

imediata ou representação diferenciada e realizada sobre suportes físicos que a tornam 

visível. 

 Como ciência da observação tem, em si, um lugar importante e desempenha aí um 

grande papel. Todos os ramos da matemática fornecem provas que validam esta afirmativa, 

principalmente a teoria dos números. Todavia, surgem daí algumas questões: o que observa 

o matemático? A observação faz-se diretamente através dos sentidos ou através de 

instrumentos apropriados? Observamos primeiro as formas dos objetos, as suas 

propriedades métricas, a sua organização. 

 Quanto mais o matemático se familiariza com estas diversas representações mais ou 

menos abstratas, mais elas se inserem e se organizam no seu cérebro sob a forma de 

representações mentais. Entretanto, é principalmente ao nível da construção das 

representações, da descoberta e da demonstração das propriedades que operamos sobre as 

representações mentais. A elaboração de um raciocínio implica por em ação hipóteses, 

dados e relações de causalidade, o que implica podermos estabelecer este raciocínio 

baseando-se na observação imediata e física. No entanto, este raciocínio se estabelece em 

bases ditas abstratas, das quais conhecemos, certamente, a sua origem relacionada à 

realidade concreta, mas que adquiriram uma autonomia própria. 
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As propriedades dos objetos matemáticos, relacionadas umas com as outras, 

condicionadas umas pelas outras, fazem aparecer outras propriedades nas quais, muitas 

vezes, no momento da demonstração, recorremos a processos algorítmicos, expressos em 

termos numéricos ou algébricos, e que traduzem transformações operadas sobre as 

representações mentais dos objetos matemáticos. 

4. A matemática como ciência educativa 

Henri Poincaré, filósofo e matemático francês, formulou uma série de proposições 

sobre a matemática, seus fundamentos e seu ensino. Embora as mesmas não tenham sido 

reunidas em um corpo de doutrina filosófica, aparecem distribuídas em alguns livros e artigos 

como: A ciência e a hipótese; O valor da ciência; Os fundamentos da geometria; a lógica e a 

intuição nas ciências matemáticas e A ciência e o método. As idéias de Poincaré podem ser 

reunidas em torno de cinco temas: os objetivos da matemática e do seu ensino; as relações 

entre a matemática e as outras ciências; os princípios da pedagogia; as formas da 

pedagogia; os conteúdos de ensino. Para Poincaré a matemática deve fornecer um 

instrumento para o estudo da natureza, além de ter um objetivo filosófico, um estético e outro 

pedagógico, pois o ensino da matemática tem como finalidade principal, desenvolver certas 

faculdades do espírito. Quanto à relação da matemática com estudos da natureza, Poincaré 

se apóia nos trabalhos desenvolvidos pela física, considerando que a matemática intervém 

em dois planos distintos: o primeiro puramente instrumental e técnico, o segundo, situa-se no 

nível da gênese da compreensão e dos pensamentos através da formação adquirida pela 

aprendizagem da matemática. 

As relações entre a matemática e as outras ciências podem ser examinadas de dois 

pontos de vista: 1) aquilo que a matemática dá às outras ciências e 2) aquilo que as outras 

ciências dão à matemática. Todavia, aqui serão comentados alguns aspectos do segundo 

ponto de vista. Em virtude do seu potencial para representar propriedades físicas e 

interpretação de fenômenos naturais e culturais, a matemática possui uma caráter de física 

abstrata que encontra os fundamentos das suas concepções, a origem dos seus conceitos e 

o enunciado dos seus teoremas mais profundos não na matemática em si, mas no seio do 

mundo físico. Logo, a matemática pode ser considerada como a descrição de um universo 

físico ideal. 

 É difícil avaliar o que a matemática deve às outras ciências, além da física, 

principalmente a biologia e a química. O mundo biológico e o químico, por exemplo, ainda 
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estão muito pouco explorados pela matemática, principalmente pela geometria e topologia. 

Além dos aspectos mencionados, há inúmeros a serem verificados e comentados. Cabe a 

cada um verificar tais aspectos e descrever as possíveis origens e desenvolvimento 

conceitual e estrutural das diversas sub-áreas da matemática. 

5. Graus de racionalidade da matemática 

 Uma tarefa bastante complexa para todos nós é reconhecer os alicerces racionais da 

matemática, bem como a sua organização. Todavia, devemos lembrar que, em matemática a 

racionalidade é elaborada em vários níveis. Ela encontra a sua expressão no discurso 

elegante do matemático e do lógico puro que, para justificar um fato não justificado 

apresenta uma seqüência causal de enunciados irrefutáveis. Um fato não justificado por este 

método é, ou um axioma que um consenso aceita ter como base de elaboração, ou uma 

hipótese que se procurará confirmar segundo a norma precedente. 

 É patente que o estudo da matemática favorece a formação de métodos de 

raciocínio. Tal estudo pressupõe que não nos contentemos em ensinar receitas aos alunos. 

A cozinha escolar é insípida e não tem grande interesse para a formação do espírito. É 

indispensável que os alunos encontrem verdadeiras demonstrações, que consigam dominá-

las, primeiro para se exercitarem no puro raciocínio, mas também para desenvolver a 

intuição. Como sublinhou Poincaré, o exercício da geometria é o mais apto para favorecer a 

expressão da intuição. Entretanto, é na geometria elementar que encontramos mais 

facilmente estas construções originais e, todavia, fáceis que conduzem o espírito à 

elaboração de pequenos jogos mentais atraentes. Uma sociedade não poderá, sem riscos 

graves para a sua perenidade, renunciar a estes jogos educativos milenares, cujas 

qualidades foram confirmadas ao longo dos séculos. 

6. Principais concepções filosóficas da Matemática 

Logicismo 

O logicismo iniciou-se perto de 1884, com o filósofo, matemático e lógico alemão 

Frege continuando, mais tarde, com Bertrand Russel. A sua finalidade consistia em provar 

que a Matemática clássica era parte da lógica. Para levar a cabo este programa, Russel e 

Whitehead criaram a obra Principia Mathematica, publicada em 1910, que podia ser 

considerada uma teoria formal de conjuntos, embora a sua formalização não estivesse ainda 

concluída. Estes matemáticos planeavam mostrar que todos os axiomas do Principia
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pertenciam à lógica e, se o tivessem conseguido, os fundamentos da matemática seriam os 

axiomas da lógica. Questões como “porque é que a matemática está livre de contradições” 

transformar-se-iam, assim, em “porque é que a lógica está livre de contradições” Havia, no 

entanto, axiomas que não eram proposições lógicas no sentido do logicismo e assim este 

programa, embora tendo uma enorme importância para o desenvolvimento da moderna 

lógica matemática, foi um fracasso do ponto de vista da sua intenção inicial. 

• Toda idéia matemática pode ser definida através de conceitos lógicos; 

• Todo enunciado matemático verdadeiro pode ser demonstrado a partir de princípios 

lógicos, mediante raciocínios puramente lógicos. 

Intuicionismo (Construtivismo) 

A forma de intuicionismo mais conhecida foi aquele iniciado por Brouwer em 1908. 

Para Brouwer não é a experiência nem a lógica que determina a coerência e aceitabilidade 

das idéias, mas sim a intuição. Profundamente influenciado pela teoria de Kant relativa à 

intuição de tempo, sustenta que os números naturais nos são dados por uma intuição 

fundamental que é o ponto de partida de toda a matemática. Concebe o pensamento 

matemático como um processo de construção mental que, partindo dos números naturais, 

prossegue através de um número finito de passos e é independente da experiência. 

Para o intuicionismo a matemática não se compõe de verdades eternas, relativas a 

objetos intemporais, metafísicos, semelhantes às idéias platônicas. O saber do matemático 

escapa a toda e qualquer caracterização simbólica e se forma em etapas sucessivas que 

não podem ser conhecidas de antemão. A matemática pertence à categoria das atividades 

sócio-biológicas e se destina a satisfazer certas exigências vitais do homem. O matemático 

não descobre as entidades matemáticas; é o próprio matemático quem cria as entidades que 

estuda. Assim, a atividade matemática independe da linguagem, as leis lógicas não 

constituem fenômeno matemático e sim um fenômeno etnográfico. 

Os intuicionistas abordaram o problema dos fundamentos da matemática de uma 

forma radicalmente diferente da dos logicistas. Enquanto estes consideravam que nada 

havia de errado com a matemática clássica, sendo os paradoxos originados por erros dos 

matemáticos, mas não causados por imperfeições da ciência matemática, essa corrente 

filosófica via estas contradições como indicações claras de que a matemática clássica estava 

longe de ser perfeita. 
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Com o intuicionismo sobressai a idéia de que a matemática é uma ciência que tem a 

sua origem no espírito e aí se exerce: a matemática não possui nenhuma existência fora do 

espírito humano. As palavras e relações verbais constituem uma estrutura “imperfeita” para 

comunicar as idéias matemáticas que são criadas pela atividade do espírito. 

Os intuicionistas, em virtude dos princípios de raciocínio que admitiam rejeitarem 

muitos dos teoremas da matemática clássica. Por exemplo, Brouwer apresentou um número 

real do qual somos incapazes de demonstrar construtivamente, se é positivo, negativo ou 

nulo, o que mostra que a propriedade tricotômica é falsa. E assim, também o programa 

intuicionista não foi bem sucedido na sua tentativa de encontrar fundamentos consistentes 

para aquela matemática. Além disso, os matemáticos intuicionistas estabeleceram 

resultados considerados falsos por alguns matemáticos e apresentaram provas para certos 

teoremas, classificadas como longas e menos elegantes do que outras elaboradas por 

métodos não construtivistas. 

Por tudo isto, a comunidade matemática considerou, quase universalmente, o 

programa intuicionista pouco razoável e algo fanático. O programa formalista pode, em 

particular, ser visto como uma tentativa de defender a matemática da qual Hilbert 

considerava mutilações e deformações provocadas pelo intuicionismo. 

Formalismo 

A escola formalista, criada por volta de 1910 por David Hilbert, tinha por grande 

objetivo encontrar uma técnica matemática através da qual se pudesse demonstrar, de uma 

vez por todas, que a matemática estava livre de contradições. Hilbert propunha-se construir 

uma demonstração da consistência da matemática clássica, utilizando argumentos 

puramente finitos que Brouwer não pudesse rejeitar. Com este objetivo: 

• introduziu uma linguagem formal e regras formais de inferência em número suficiente 

para que toda a “demonstração correta” de um teorema clássico pudesse ser 

representado por uma dedução formal com cada passo mecanicamente verificável; 

• desenvolveu uma teoria das propriedades combinatórias desta linguagem formal; 

• e propôs-se a demonstrar que dentro deste sistema não podiam deduzir-se 

contradições. 
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Deste modo, Hilbert pretendeu estabelecer o que designava por demonstrações objetivas, ou 

seja, um encadeamento de fórmulas deduzidas através de implicações a partir de símbolos, 

axiomas ou conclusões previamente estabelecidas. 

Com o formalismo a matemática torna-se um sistema formal que partindo dos 

axiomas e dos termos iniciais, se desenvolve numa cadeia ordenada de fórmulas, mediadas 

por teoremas, sem nunca sair de si mesmas. Torna-se nem mais nem menos, do que “um 

jogo lingüístico” baseado exclusivamente nas próprias regras do jogo, como acontece, por 

exemplo, com o jogo do xadrez. Neste contexto, fazer matemática consiste em manipular 

símbolos sem significado de acordo com regras sintáticas explícitas. 

Em 1930, Gödel enunciou o teorema da incompletude, evidenciando que nunca se 

poderia encontrar em matemática uma certeza completa por meio de qualquer método 

baseado na lógica tradicional, uma vez que “qualquer sistema formal consistente 

suficientemente forte para conter a aritmética elementar seria incapaz de demonstrar a sua 

própria consistência”. Os resultados alcançados por Gödel mostraram que o projeto de 

Hilbert era irrealizável e, assim, o programa formalista também não conseguiu provar a 

certeza dos métodos matemáticos. 

Enfim, para o formalismo a matemática compreende descrições de objetos e 

construções concretas, extra-lógicas. Estas construções e estes objetos devem ser 

enlaçados em teorias formais em que a lógica é o instrumento fundamental. O trabalho do 

matemático deve consistir no estabelecimento de teorias formais consistentes, cada vez 

mais abrangentes até que se alcance a formalização completa da matemática. 

Atividade I 

1. Faça uma leitura minuciosa do texto e, a partir dos comentários feitos inicialmente, em 

sala de aula, formule seus questionamentos acerca do assunto de modo que os mesmos 

possam ser lançados durante as discussões que serão feitas na turma. Para que você 

melhor se oriente sugerimos que para cada tópico abordado você formule pelo menos três 

questões. 

2. Comente sobre a natureza da Matemática, procurando abordar as questões relacionadas 

com o papel da experiência e da razão na gênese e desenvolvimento da matemática, a partir 

do texto discutido. 
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3. A matemática é uma descoberta ou uma invenção? Analise essa afirmação com base no 

texto discutido. 

7. Iniciação ao Método Racional 

Os caminhos para chegar ao conhecimento 

A propósito do conhecimento, Demócrito de Absera (c. 460 – 370 a. C.), afirmava que 

existem duas formas de conhecimento: o conhecimento autêntico e a opinião. A opinião 

Corresponde a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato (as habilidades referentes aos 

sentidos). O conhecimento autêntico é distinto, pois quando se exige maior profundidade no 

conhecimento, então atua o autêntico, que possui um instrumento para captar a verdade: o 

pensamento. 

Para compreender melhor o sentido da evolução real da Matemática do século XIX 

até nossos dias, é necessário considerar, de um modo geral: 

1. A função do conhecimento 

A partir do século XVII, a função do conhecimento na sociedade sofreu várias 

modificações. De uma maneira gradual o conhecimento experimenta um processo de 

sistematização e se inicia, todavia, muito timidamente, a experimentação em quase todos os 

ramos científicos. Durante o século XVIII, todo o conhecimento se baseia na observação e a 

experimentação. A partir do século XIX, a sociedade começa a depender cada vez mais de 

um conjunto de conhecimentos essencialmente técnicos e científicos, altamente abstratos e 

complexos, que deverão ser transmitidos de uma maneira formal. 

2. Fases do conhecimento 

O problema filosófico das questões relacionadas com conhecimento centrado no 

sujeito cognoscente (aquele que busca conhecer), não constituiu uma preocupação 

fundamental até que o filósofo alemão lmmanuel Kant (1724-1804) o suscita em grande 

escala. O legado filosófico de Kant estava apoiado em três posturas filosóficas antagônicas 

entre si, acerca da interpretação da razão: 

• o racionalismo, cujo princípio baseia-se no fato de que a razão é auto-suficiente, se 

encontra a margem da experiência e é capaz de interpretar a realidade a partir de si 

mesma. Esse princípio possibilitou a fundamentação do conhecimento científico; 
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• o positivismo céptico cuja concepção reduz o pensamento ao dado com o qual se põe 

à razão em foco de juízo. Essa concepção fundou uma moral autônoma e formal; 

• o irracionalismo, que constitui-se na supervalorização do sentimento e a fé mística e 

à negação da razão em si. Essa perspectiva conciliou a necessidade do âmbito da 

natureza com a liberdade da moralidade, mediante uma representação teológica do 

universo. 

Em Filosofia se admite que a inteligência nada conhece que não tenha sido antes 

percebido pelos sentidos. Esta percepção constitui a primeira fase de todo conhecimento 

que resulta ser experimental ou sensível. É o tipo de conhecimento que se assemelha, por 

exemplo, ao de uma criança de poucos anos ou dos agrimensores e construtores egípcios. 

Posteriormente, a este conhecimento vem o intuitivo, isto é, o que obtemos por meio 

da intuição ou faculdade que nos permite imaginar, sem fazê-lo, um experimento e as 

conseqüências que dele podem derivar-se. É como uma espécie de adivinhação do que vai 

acontecer. 

Nenhuma das duas fases anteriores podem ser bases de nenhum conhecimento 

científico, visto que tanto os sentidos como a intuição, podem nos enganar. Porém, ambas 

as fases são indispensáveis para o pesquisador (investigador), que é quem deve contrastar 

sempre, mediante a experimentação ou o raciocínio, os resultados que suas faculdades 

sensoriais e intuitivas lhe dizem. 

Se o homem quer saber a causa íntima das coisas, deve recorrer ao conhecimento 

racional, o qual consiste em saber a causa última das causas, isto é, a explicação lógica 

delas e de suas leis. 

3. O método analítico e sintético 

Os filósofos gregos abraçaram todos os fenômenos da natureza, mas suas basearam 

suas observações somente mediante especulações intelectuais. Estas especulações 

intelectuais constituíram excelentes sugestões para os descobrimentos realizados 

experimentalmente. 

Evidentemente, para chegar a um conhecimento racional é preciso utilizar um 

método. Em matemática se pode utilizar, geralmente, dois métodos: 
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a) Método analítico: Permite conhecer os resultados particulares, uma vez conhecidos os 

gerais. É o método ou caminho que se pode seguir para fazer uma demonstração de uma 

propriedade, passando por um processo dedutivo dos resultados gerais aos particulares. 

b) Método sintético: recorre a conhecimentos dispersos e particulares mediante um processo 

de indução para chegar um geral. Pode-se utilizar em ciências experimentais, na obtenção 

de conceitos abstratos aplicáveis à Matemática e na exposição de uma definição racional. 

Tanto a indução como a dedução, podem combinar-se, em ambos os métodos, 

analítico e sintético, no desenvolvimento de todas as ciências. 

4. Princípios de nosso conhecimento 

Cada matéria ou ramo do saber se baseia em uns princípios gerais que orientam 

suas tarefas, de maneira que tenham unidade objetividade e conseqüência. Os princípios 

mais importantes, entre outros, podem ser: 

a) Principio de autoridade. Assim se procede, por exemplo, em Historia: Conhecemos um 

fato porque o mesmo nos é informado por uma pessoa com autoridade suficiente. 

b) Princípio de experimentação. É utilizado nas áreas técnicas e nas ciências da natureza: 

Um fato é considerado correto porque o seu resultado foi gerado de uma experimentação 

realizada por nós ou por outros cientistas. 

c) Princípio de indução incompleta. É utilizado nas ciências naturais: Para conhecer um fato 

com muita probabilidade de acerto, se recorre à similaridade dos resultados obtidos ao 

repetir várias vezes uma experiência, procurando realiza-la sempre de tal modo que as 

condições não variem. 

d) Princípio racional. A partir de um mínimo de idéias muito claras e sem definição, todos os 

resultados vão sendo obtidos mediante um método racional baseado em um raciocínio 

lógico: É utilizado em Filosofia e na Matemática. 

Atividade II  

1. Comente, brevemente, a evolução da função do conhecimento desde o século XVII até o 

século XIX? 

2. Quais são as fases do conhecimento? 

3. Que métodos podem ser utilizados na matemática para chegar a um determinado 

conhecimento? 



126 

4. Qual é a diferença entre o método analítico e o sintético? 

5. Que princípios são utilizados nas ciências naturais? E na matemática? 

6. Qual é a diferença entre a indução incompleta e a completa? 

O método racional 

A Matemática, como todas as matérias do conhecimento humano, possui um 

vocabulário ou conjunto de palavras que lhe são peculiares e constituem o que se chama 

sua terminologia, da qual nos ocupamos a continuação: 

1. Idéias primeiras 

São aquelas idéias ou conceitos considerados fundamentais dos quais não se dá 

nenhuma definição, porque caso fosse definido cairíamos em um círculo vicioso, isto é, na 

definição entraria aquilo que queremos, precisamente, definir. Assim, por exemplo, são 

idéias primeiras: conjunto, ponto, correspondência, etc. São os chamados conceitos 

primitivos ou primários. 

2. Conceitos não primários 

São aqueles que se são definidos a partir de outras idéias primeiras. Uma boa 

definição contém os elementos necessários para construir ou reconhecer um ente 

matemático e não deve conter elementos supérfluos. As definições que se utiliza em 

Matemáticas podem ser:  

2.1. Definições explícitas 

Um conceito se explica mediante outro ou outros mais gerais e as características que 

o diferenciam dos demais. Uma definição deste tipo será, por exemplo: Número primo é um 

número inteiro que só é divisível por si mesmo e pela unidade. Acrescentar a esta definição, 

por exemplo, que exceto o 2, os números primos são ímpares, que é uma propriedade certa, 

porém supérflua e não necessária para reconhecer um número primo. 

2.2. Definições por abstração  

Surgem ao observar características comuns a vários entes, prescindindo de todos os 

demais. 
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Exemplo: Se chamamos às frações 
b

a
 = 

d

c
 equivalentes quando ad = bc, então as frações 

4

1
 = 

8

2
 = 

12

3
 são equivalentes todas elas a 0,25, ou seja, o número que define a todas. 

3. Axiomas ou Postulados 

Do mesmo modo que não é possível definir todos os conceitos, tampouco se podem 

provar todas as propriedades ou relações entre eles. Temos de estabelecer, pois, sem 

demonstração, uma série de propriedades ou relações que se chamam axiomas ou 

postulados. Também se denominam assim às proposições que são evidentes por si 

mesmas, isto é, que não necessitam nenhum tipo de raciocínio ou demonstração. 

Convém recordar que Euclides foi o primeiro em axiomatizar a geometria e que, na 

época era necessário se fazer muito bem a distinção entre axioma e postulado. Cabe 

afirmar, todavia, que a referida distinção já não tem nenhum sentido atualmente para os 

matemáticos. Por isso, hoje, ambos os conceitos são sinônimos. As condições que devem 

cumprir os axiomas que correspondem a uma teoria são: 

a) Ser independentes, isto é, que nenhum resulte como conseqüência necessária de outros; 

b) Ser compatíveis, ou seja, não devem apresentar contradição um com o outro; 

c) Ser claro e não dar lugar a dúvidas; 

d) Refletir as propriedades do mundo físico percebidas por nós. 

4. Proposições lógicas  

São proposições gramaticais que expressam juízos (verdades) e, consequentemente, 

uma relação lógica entre duas idéias. 

Toda proposição lógica tem a propriedade de ser verdadeira ou falsa. 

5. Argumento  

Denomina-se, assim, argumento, ao processo pelo qual se passa de uma coleção de 

juízos, representados por um corpo de proposições, a outro novo processo expressado por 

outra proposição. 

Para os lógicos um argumento é um silogismo, isto é, um raciocínio dedutivo 

categórico que consta de três proposições, a última das quais se deduz necessariamente 

das outras duas. As proposições das quais se parte são chamadas premissas e aquela na 
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qual se chega é dita a conclusão. Um argumento é considerado válido se o conjunto de 

premissas implica logicamente na conclusão. 

Há, muitas vezes, argumentos considerados válidos que são estabelecidos a partir de 

premissas falsas. Temos por exemplo a seguinte proposição: Pedro é um macaco. Os 

macacos falam. Logo, Pedro fala. 

Os argumentos não válidos são chamados falácias ou paralogismos. Sua invalidade 

provém de que se comete pelo menos uma falha lógica que pode resultar, bem seja da má 

construção da argumentação ou de tomar como certas, proposições que não estão 

demonstradas. 

Muitas vezes, algumas falácias são usadas como premissas, ocasionando a geração 

de conclusões verdadeiras. Nesse sentido podemos exemplificar assim: Nenhum engenheiro 

é tonto. Alguns ingleses são tontos. Logo, alguns ingleses são engenheiros. 

Podem ser considerados vários tipos de paralogismos ou falácias tais como:  

a) Lógicos 

Por exemplo, se um número N é múltiplo de 4, é múltiplo de 8?Se N é múltiplo de 4, 

será também de 2. Então, terá como fatores 4 e 2 e, assim, o número N será múltiplo de 8. O 

paralogismo, aqui, se introduz ao substituir a proposição N = 4 e N = 2 por N = 
24

?

x
. Temos, 

portanto, uma implicação falsa, o que nos conduz a um resultado falso. Verifique como é 

possível comprovar com o contra-exemplo para N = 12. 

b) Geométricos 

 São aqueles que resultam quando tomamos premissas falsas a vista de figuras mal 

traçadas, o que não incluem todos os caso possíveis. 

c) Intuitivos 

 Quando se tomam proposições que não vêm implicadas logicamente por outras, mas 

que as admitimos por intuição. Assim, por exemplo: onde há mais pontos, no intervalo [0,1] 

ou no [0,3]? A intuição contesta imediatamente no [0,3], porém é falso, pois se pode 

demonstrar que em ambos os intervalos há o mesmo número de pontos. 

d) Extrapolação 
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 Se originam quando admitimos conclusões ou propriedades que, se bem são certas 

em muitas circunstâncias, quando se dão determinadas premissas não o são. 

Assim, por exemplo, vamos demonstrar que g = p, sendo g e p dois números 

quaisquer. 

Seja g – p = d. Multipliquemos os dois membros por d, obtém-se 

gd – pd = d2, ou seja 

(g – p) 2 = g2 – 2gp + p2 = g2 – gp – gp + p2 e transpondo gd, –gp e p2,  

gp – pd – p2 = g2 – gd – gp. 

Tirando p e g, fatores comuns, resulta p(g – d – p) = g(g – d – p) e dividindo-se pelo 

fator (g – d – p), conclui-se que g = p. 

A falha desta demonstração é a divisão por (g – d – p) = 0. Este erro da divisão por 0 

é bastante freqüente e origina paralogismos. 

Na Matemática só interessa considerar como argumento válido o caso em que as 

premissas são verdadeiras e, por conseguinte, inferir ou deduzir uma conclusão verdadeira. 

Ao dizer válido, estamos nos referindo à validade formal, ou seja, que o valor de verdade 

afeta a forma das proposições compostas e não a verdade objetiva das proposições e da 

conclusão. 

6. Paradoxos 

Denominam-se, assim, paradoxos, aos paralogismos que conduzem a conclusões tão 

evidentemente falsas que causam surpresa, e também se pode dar este nome a 

argumentações válidas que conduzem a conclusões válidas, porém que aparentemente nos 

parecem falsas. 

 Os paradoxos têm sido vistos como doenças que mesmo não sendo desejáveis, são 

a causa de progresso da medicina. Algum paradoxo como o de ‘Aquiles e a tartaruga’, de 

Zenon, se confunde no processo mental indefinido, com o crescimento infinito do espaço ou 

do tempo, o qual não é certo. 

7. Teoremas 

Uma vez definida uma coisa, se procuram descobrir novas propriedades da mesma, 

não contidas na definição. 

Estas proposições não podem ser evidentes, visto que necessitam de uma 

justificação, uma prova, e se enunciam com o nome de teorema. 
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Um teorema é, pois, uma proposição que se estabelece ou se justifica mediante um 

raciocínio ou demonstração. 

Demonstrar, justificar e provar são palavras sinônimas na Matemática. No enunciado 

de todo teorema, entretanto, cabe distinguir duas partes: 

a) A que se supõe que se verifica ou hipótese, do grego hipo, debaixo; tesis, posição. 

b) A que se vai provar que se verifica ou conclusão, tese do teorema. 

Assim no teorema: Em todo paralelogramo as diagonais se cortam em partes iguais, 

o expressaríamos simbolicamente assim: 

HIPÓTESE: ABCD é um paralelogramo, AC e BC são suas diagonais e O seu ponto comum. 

TESE: AO = OC e OB = OC 

Os teoremas podem ser: 

1) Fundamentais: 

São aqueles em que se baseiam outros que compõem uma teoria. 

II) Lemas: 

Os que devem provar-se como preliminares para demonstrar outro mais importante. 

III) Corolários: 

Os que resultam como conseqüência fácil de outro. 

8. Teoremas derivados de outros 

Dado um teorema que podemos chamar direto, se podem formar os três seguintes: 

8.1. Teorema recíproco 

Em certos casos, a relação lógica entre a hipótese e a tese é tão essencial que se 

pode inverter a ordem de ambas as partes. Obtém-se, assim um novo teorema que se 

chama recíproco do primeiro ou teorema direto. Assim: 

• Teorema direto: Se verificamos a hipótese (H), a Tese (T) é verificada; 

• Teorema recíproco: Se verificamos a tese (T), a hipótese (H) é verificada. 

Isso significa dizer que um teorema é recíproco de outro teorema direto quando se toma por 

hipótese a tese do direto e por tese a hipótese do direto. 
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Exemplo: O teorema recíproco das diagonais de um paralelogramo é: um quadrilátero cujas 

diagonais cortam-se em partes iguais é um paralelogramo. Neste caso, a hipótese é que em 

um quadrilátero as diagonais cortam-se em partes iguais e a tese que, se isso ocorre o 

referido quadrilátero é um paralelogramo. Assim pois:  

Teorema Direto  

Teorema Indireto 

8.2. Teorema contrário 

Dois teoremas são contrários quando têm as hipóteses e as teses, respectivamente, 

contrárias. Assim: 

• Teorema Direto: Se verificamos a hipótese (H), verificamos a tese (T). 

• Teorema Contrario: Se não se verifica a hipótese (H), não se verifica a tese (T). 

Exemplo: 

Teorema direto: Se um ponto está situado na mediatriz de um segmento, eqüidista dos 

extremos de segmento. 

Teorema contrario: Se um ponto não está situado na mediatriz de um segmento, não 

eqüidista dos extremos do segmento. 

8.3. Teorema Contra-recíproco 

É o teorema contrário ao recíproco. Assim: 

• Teorema direto: Se verificamos a tese (T), a hipótese (H) é verificada. 

• Teorema recíproco: Se verificamos a hipótese (H), a tese (T) é verificada. 

Teorema contra-recíproco: Se não se verifica a hipótese (H), não se verifica a tese (T). 

9. Condições necessárias e suficientes 

A condição necessária equivale ao teorema direto e a suficiente ao recíproco. Assim: 

Hipótese: ABCD é um paralelogramo; AC e BD 

suas diagonais. 

Tese: AO = BC e OB = OD 

Hipótese: AC e BC são diagonais de ABCD; AO 

= OC e OB = OD. 

Tese: ABCD é um paralelogramo. 
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• Teorema direto: Se duas retas são paralelas, formam com uma secante ângulos 

alternos iguais. 

• Teorema recíproco: Se duas retas de um plano formam com uma secante ângulos 

alternos iguais, são paralelas. 

Portanto, a condição necessária e suficiente para que as retas de um plano sejam paralelas 

é que formem com uma secante, ângulos alternos iguais. 

É necessário acrescentar que uma condição pode ser necessária e não ser suficiente, 

e vice-versa. 

Exemplo: Que um paralelogramo tenha seus quatro lados iguais, é condição necessária para 

que seja um quadrado, porém, não é condição suficiente porque pode, também, ser um 

rombo. 

10. A verdade matemática 

Podemos dizer que verdade é a adequação de nosso pensamento às coisas. Se 

estas coisas têm existência real, a verdade se chama real. Se as coisas têm existência 

mental, a verdade se denomina formal. 

Evidentemente, a verdade matemática é sempre formal visto que as idéias 

matemáticas são entes mentais. Portanto, a verdade matemática nunca é absoluta, mas 

relativa aos princípios dos quais tenhamos partido. Daí que o rigor matemático consista em 

seguir, exclusivamente, os caminhos do raciocínio lógico formal. 

11. A linguagem matemática 

A matemática tem um estilo sui generis de expressão. Sua linguagem requer duas 

condições essenciais: 

a) Precisão: Cada termo significa tão só aquele ente ou relação de que se trata, com todas 

as propriedades que dele se tem dado e tão só elas, diferenciando-o claramente de qualquer 

outro. 

b) Concisão ou brevidade: Utiliza estritamente as palavras necessárias para impulsionar os 

processos mentais que são muito mais rápidos que a linguagem. 

Estas duas condições são as responsáveis do simbolismo utilizado regularmente na 

matemática, com a finalidade de abreviar extraordinariamente sua escrita e exposição. 

12. A Demonstração 
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Para obter a tese a partir da hipótese é preciso estabelecer uma série de raciocínios e 

uni-los entre si como elos de uma cadeia. 

A demonstração é, pois, a cadeia de raciocínios que permite passar da hipótese para 

a tese, ou também é um argumento válido ou uma série de argumentos válidos. Por isso, é 

possível nos arriscarmos a afirmar que a matemática é um conjunto de proposições que 

derivam das idéias primeiras por meio de cadeias de argumentos válidos. 

Se bem que não há uma regra para alcançar uma demonstração mais simples, se 

que há uns procedimentos de demonstração, sendo os mais utilizados na matemática:  

12.1. Demonstração de um teorema 

Para provar a verdade de um teorema se utiliza a demonstração denominada por 

redução ao absurdo, que consiste em supor a negação da tese e demonstrar a negação da 

hipótese, com o que se chega a uma contradição que provém de haver negado a tese. 

Portanto, a tese é certa. Também é freqüente recorrer aos contra-exemplos para decidir a 

falsidade de uma proposição. 

12.2. Demonstração de uma propriedade 

Para demonstrar uma propriedade se segue quase sempre o processo dedutivo, com 

exceção de alguns casos em que se aplica a indução completa, que consiste, em essência, 

em que a propriedade P se verifica para n = 1, para n = k e para n = k + 1, então, a 

propriedade se cumpre para qualquer valor. 

É conveniente por em evidência a diferença que há entre as palavras demonstrar e 

comprovar (provar). 

Uma propriedade ou um teorema está comprovado quando observamos diretamente 

que se verifica em alguns casos particulares, o qual não significa que se verifique em todos 

os casos possíveis. 

Ante todo o que nos precede, podemos dizer que nenhum resultado é aceito em 

matemática até que tenha sido demonstrado dedutivamente a partir de um conjunto de 

axiomas. 

No obstante, convém ter claro que nos livros-texto são dados apenas certos pontos 

fundamentais sobre os quais se chama a atenção do leitor. O resto de raciocínio se supõe ao 

alcance dele e por isso não se detalha. 
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Este fato nos faz compreender que o detalhe de uma demonstração depende do nível 

cultural daquele que a receba. Por outro lado, não devemos confundir o conceito de 

demonstração do ponto de vista pedagógico, que é muito diferente do mencionado 

anteriormente. Em efeito, a pedagogia recorre freqüentemente, em qualquer matéria e 

qualquer nível, à intuição. Independentemente de que haja ou não faculdade intuitiva, há 

contribuições específicas e explícitas à intuição que lhe permitem funcionar, tais como: 

a) Desenhos, esboços ou traçados 

Empregam-se, geralmente, quando se quer deixar mais clara e evidente uma idéia 

que uma definição. 

b) Argumentos heurísticos ou de invenção 

São utilizados, por exemplo, na generalização. Uma vez aprendido que 3 + 4 = 4 + 3 

podemos generalizar que a + b = b + a. 

c) Raciocínio por analogia 

É também heurístico e se emprega, por exemplo, quando queremos ver se 7 + 

5 = 12 . Se estabelecermos a analogia 4  + 9  está claro que 4  + 9 ≠ 13 . 

Portanto, 7 + 5 ≠ 12 . 

d) Argumento físico 

É utilizado, por exemplo, para reforçar uma definição ou para convencer de que 

algumas definições são razoáveis e úteis. Procedemos assim, por exemplo, quando 

explicamos os números negativos mediante perdas e ganhos. 

Atividade III 

1. O que são idéias primeiras? 

2. O que são conceitos não primários? Dê exemplos. 

3. Qual a diferença entre definição explícita e definição por abstração? 

4. Atualmente, qual a diferença entre axioma e postulado? 

5. Que condições devem cumprir os axiomas? 

6. Leia atentamente as seguintes definições de teoria: 

a) Uma teoria é um conjunto de regras e de leis organizadas sistematicamente que servem 

de base a uma ciência e que dão explicação a um grande número de fatos; 
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b) Uma teoria é um conhecimento especulativo com independência de toda aplicação. 

Qual das duas definições pode se aplicar melhor à matemática? Por quê? 

Quem foi o primeiro a axiomatizar a geometria? 

7. Escreva duas proposições lógicas verdadeiras e outras duas falsas. 

8. O que um silogismo? 

9. O que é um argumento válido? 

10. Como se chamam os argumentos não válidos? 

11. Quando um argumento é válido em matemática? 

12. Se um triângulo é acutângulo, seu ortocentro é um ponto interior ao triângulo. Distinguir 

neste teorema a hipótese e a tese. Enunciar o teorema recíproco, o contrário e o contra-

recíproco. Indicar quais destes são corretos. 

13. A prova da divisão é dividendo igual ao produto do divisor pelo quociente mais o resto, é 

condição necessária e suficiente para que a operação esteja bem feita? 

14. Que forma de demonstrar é a de redução ao absurdo? 

15. Demonstrar por redução ao absurdo o seguinte teorema: se as retas r e s são 

perpendiculares à reta t, então são paralelas. 

16. Qual a diferença entre demonstrar e comprovar? 

17. Que recurso se pode utilizar para estimular a intuição? 

18. A falsa posição é uma suposição que se faz de um ou mais números para resolver 

problemas como o seguinte: Uma pessoa caridosa tem dado aos pobres um terço, um quarto 

e um quinto do que tinha e ainda lhe restam 26 reais. Quanto tinha em dinheiro? 

 Suponhamos que tinha 60 reais. Portanto 1/3 = 20; ¼ = 15 e 1/5 = 12, que no total 

daria 20 + 15 + 12 = 47 reais. A diferença com o número proposto é: 60 – 47 = 13. Quando o 

suposto é 60, a diferença é 13. Portanto, quando a diferença seja 26, o número será 120. 

 Este tipo de procedimento se denomina, então, de falsa hipótese e foi muito utilizado 

pelos matemáticos na antiguidade. Que outro nome recebe? 

19. Os três tipos clássicos de argumentos que foram chamados na lógica medieval como 

modus tollens, modus ponens e silogismos nos permitem tirar conclusões. Entretanto, em 

diferentes épocas se criaram lógicas diferentes da aristotélica. Assim, por exemplo, as 

negativas dialéticas que em seguida explicitamos: 

a) algo nunca existiu e não pode existir; 

b) algo existiu, porém agora não existe; 

c) algo agora existe, porém logo desaparecerá, 



136 

nos permitem, também, tirar conclusões. A qual cultura pertence esta antiga dialética? 
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Anexo B: Problemas que conduzem ao estudo de funções 

Problemas que conduzem ao estudo de funções1

 Uma das potencialidades das figuras geométricas é o estabelecimento de relações 
entre elementos da figura ou entre figuras. Estas relações podem ser estudadas de forma 
dinâmica, recorrendo a alguns softwares ou a diversos materiais, e em paralelo com uma 
abordagem gráfica e analítica. Por outro lado, muitos conceitos sobre funções podem ser 
introduzidos a partir de representações geométricas. As vantagens são várias:  

– a visualização do problema; 
– a visualização e interpretação de elementos críticos (domínio, contradomínio, zeros, 

máximos, mínimos) e de situações limite; 
– a utilização de conhecimentos anteriores e a articulação de ideias de natureza 

diferente; 
– a abertura para o estudo computacional. 
Com o apoio das novas tecnologias, calculadoras gráficas e software, que vieram 

revolucionar a lógica de trabalho com funções, podemos estudar com a mesma facilidade 
uma função linear, como uma quadrática ou outra polinomial, bem como funções irracionais, 
trigonométricas, etc. Por isso não há razões para não estudar todo o tipo de funções que 
recorrem maioritariamente a relações entre dados de uma figura, ou a relações entre figuras 
no plano e no espaço. Muitas destas relações baseiam-se em medidas, nomeadamente 
perímetro, área e volume. 

A lista de problemas e investigações em geometria que conduzem ao estudo de 
funções é vastíssima. Vamos dar uma lista de alguns problemas, sem comentar, remetendo 
para a leitura de textos sobre Funções. A nossa perspectiva de exploração destes problemas 
é iniciá-los sempre recorrendo à visualização e aos conhecimentos de geometria inerentes, e 
só passar ao estudo gráfico e analítico posteriormente. 

Alguns destes problemas levam ao estabelecimento de formulações que podem ser 
obtidas fora do âmbito das funções e serem retomadas mais tarde para introduzir ou 
consolidar conceitos como variável, função, etc. Vejamos a seguir algumas atividades 
desafiadoras para que você possa explorar o tema Geometria e no desenvolvimento do tema 
Funções. 

Podem ser realizadas pequenas investigações sobre polígonos envolvendo: 
• Número de diagonais em função do número de lados. 
• Soma dos ângulos internos em função do número de lados. 
• Medida do ângulo interno de um polígono regular em função do número de lados. 
• Medida do ângulo externo de um polígono regular em função do número de lados. 
• Perímetro de um polígono regular em função do lado. 
• Relação entre as duas dimensões de retângulos equivalentes. 
• Área do quadrado em função da diagonal. 
• Área de retângulos em função de um dos lados 

Atividade 1 
1. Qual é o retângulo de maior área que se pode inscrever num triângulo retângulo: 

                                                          
1 Texto adaptado e atualizado para a linguagem com fins didáticos, pelo prof. Iran A. Mendes. 
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a) dadas as medidas dos dois catetos. 
b) dadas as medidas de um cateto e de um ângulo agudo. 

2. Dado um quadrado de lado k, considera-se um ponto P, que se desloca ao longo de um 
dos lados e que vai gerando quadrados inscritos no quadrado dado. 

Entre que valores pode variar o deslocamento? 

3. Observando as figuras, e sem fazer cálculos, faça um esboço de um gráfico que traduza a 
variação da área em função do deslocamento de P. 

4. Defina analiticamente a função e confirme o gráfico que você esboçou. 

5. Quando é que a área é mínima? Quando é que é máxima? Qual é o contradomínio? 

6. Há deslocamentos diferentes que dêem origem a quadrados com áreas iguais? 

7. Estudar a variação da área de um retângulo inscrito num círculo, em função da altura. 

8. De um retângulo com medidas a e b vamos cortar quatro quadrados nos cantos, para 
obter a planificação de uma caixa aberta em forma de paralelepípedo. 

a) Entre que valores pode variar o lado do quadrado cortado? 
b) Defina analiticamente o volume da caixa como função do lado do quadrado cortado. 
c) Qual é a medida do lado do quadrado cortado para que o volume da caixa seja máximo? 

9. Um cubo de acrílico transparente está assentado sobre uma aresta, num plano horizontal, 
de modo que a diagonal da face representada fique vertical. Quando o enchemos de líquido, 
o perímetro das secções definidas pela superfície de líquido vai variando. 
                                                                                                                            

a) Entre que valores pode variar a altura de líquido? 
b) Que polígonos são essas secções? Para quanto tende o perímetro quando a altura de 
líquido tende para zero?Entre que valores pode variar o perímetro? 
c) Como é o gráfico do perímetro em função da altura de líquido? 
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d) Defina analiticamente a variação do perímetro da secção em função da altura de líquido e 
faça um estudo completo da função. 
10. Estudar a variação da área de um retângulo inscrito num triângulo isósceles de base b e 
altura h, em função da altura do retângulo. 
11. Estudar a variação do volume de um cilindro inscrito num cone com base de raio r e 
altura h, em função da altura do cilindro. 
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Anexo C: Momentos do trabalho de investigação em sala de aula 

Momentos do trabalho de investigação em sala de aula 

Disciplina: Fundamentos Epistemológicos da Matemática 

Data 27/05/2007 

1º Momento – Leitura do texto e discussão em grupo para interpretação do mesmo (2 aulas). 

Datas previstas: 25 e 27/04 

2º Momento – Tentativa de responder em grupo as perguntas da lista relacionadas com o 

texto do grupo (2 aulas). Datas previstas: 02/05 

3º Momento – Socialização das dúvidas pelo grupo na tentativa de superação (2 aulas). 

Datas previstas: 04/05 

4° Momento – Aprofundamento dos estudos para resolv er as questões em definitivo 

(Atividade extra-classe). Em casa no fim de semana 

5º Momento – Organização da apresentação dos trabalhos (01 aula). Em casa no fim de 

semana 

6° Momento – Fechamento das discussões e esclarecim entos sobre os trabalhos. Datas 

previstas: 07 e 09/05. 

7º Momento – Orientações para a resolução das questões para todos. (07 e 09/05). 

8º Momento – Exibição dos filmes: História do número PI, no auditório do CCET. 11/05, às 

17 horas. (Será realizada atividade sobre o filme, a partir de uma ficha de orientação a ser 

entregue no ato da sessão) 

9º Momento – Exibição do filme: Funções polinomiais, no auditório do CCET. 14/05, às 17 

horas. (Será realizada atividade sobre o filme, a partir de uma ficha de orientação a ser 

entregue no ato da sessão). 

10º Momento – Entrega do relatório sobre os filmes. Apresentação dos trabalhos sobre 

história das funções. 16/05 (15 minutos para cada equipe). 

11º Momento – Entrega do bloco de atividades a serem trabalhadas em grupo, seguida de 

orientações e primeiras tentativas de resolvê-las. 18/05 

12º Momento – Continuação da resolução das atividades em grupo em sala de aula – 21/05; 

13º Momento – Apresentação das atividades e discussão dos grupos. 23/05 

14º Momento – Continuação das resoluções de atividades. 25/05 

15º Momento – Apresentação dos trabalhos sobre as atividades e discussão em grupo. 

28/05. 
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16º Momento – Apresentação dos trabalhos sobre as atividades e discussão em grupo. 

30/05. 

17º Momento – 2ª Avaliação. 01/06 

18º Momento – Orientação da última parte do estudo, referente a modelagem matemática 

(elaboração de um projeto de investigação) orientado pelo professor (atividade com os 

mesmos grupos). 04/06 

19º Momento – Orientação dos projetos. 06/06 

20º Momento – Execução do projeto. 08/06 (extra-classe) 

21º Momento – Execução do projeto. 11/06 

22º Momento – Execução e conclusão do projeto. 13/06 

23º Momento – Apresentação dos resultados do projeto. 15; 18 e 20/06 

24º Momento – 3ª Avaliação. 22/06 

25º Momento – 4ª Avaliação. 29/06 
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Anexo D: Notas históricas sobre o desenvolvimento do conceito de função e seu 
ensino. 

Notas históricas sobre o desenvolvimento do conceito de função e seu ensino1

Nota 1 - A formação do conceito de função 

Podemos, até certo ponto, considerar as tablitas de cálculo da matemática babilônica, 

alguns desenvolvimentos da teoria de cônicas de Apolônio ou as tábuas astronômicas do 

Almagesto de Ptolomeu como etapas prévias na formação do conceito de função, ai igual 

que talvez a teoria das latitudes das formas de Nicolás Oresme na Idade Média européia. 

Sem dúvida, não se deve nem se pode duvidar, ao considerar estes pré-estágios, que 

o surgimento do conceito real de função possa ter acontecido somente após a etapa de uma 

matemática das grandezas consideradas de forma estática a uma matemática das variáveis, 

ou seja, somente após de que, na transição do século XVI ao século XVII. Viète, Fermat e 

Descartes distinguiram de maneira consciente entre grandezas constantes e variáveis. O 

nascimento da geometria analítica contribuiu também diretamente para a formação do 

conceito de função. 

Em Descartes, estas variáveis apareciam somente, como dizemos atualmente, em 

expressões algébricas. Porém, posteriormente se impulsionou a concepção das grandezas 

fluentes (conforme a terminologia de Newton) que constituirá, junto com o destacado papel 

que os desenvolvimentos em série de potências começavam a representar na matemática, o 

elemento transformador intramatemático para a formação do conceito de função. 

O uso da palavra função (do latin functio; fungor; functus sum, significa algo assim 

como levar a cabo, cumprir com uma obrigação) se deve a Leibniz. Inicialmente, em um 

tratado de 1673, falava, todavia, da relação entre ordenadas e abscissas, porém mais tarde 

escreveu que outras classes de linhas executam em uma figura dada, qualquer função. 

Em tratados publicados entre 1692 e 1694, Leibniz utilizava a palavra funções (do 

latin functiones, em francês fonctions) em um sentido amplo, para designar qualquer classe 

de segmentos retos (abscissas, ordenadas, cordas, secções de tangentes, normais, 

subtangentes, subnormais) que dependem de um ponto fixo ou dos pontos de uma curva 

dada. Todavia, em outubro de 1694, Jakob Bernoulli utilizou a palavra función, neste mesmo 

sentido. Uma nova etapa no processo de formação do conceito de função se iniciou com a 
                                                          
1  Texto adaptado e atualizado para a linguagem com fins didáticos, pelos professores Iran Abreu Mendes 
e Sônia M. C. da Rocha. 
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correspondência entre Leibniz e Johann Bernoulli entre 1694 e 1698. Bernoulli, de acordo 

com Leibniz, falava de grandezas, que se constroem, de alguma maneira, a partir de 

grandezas constantes e indeterminadas (1694). Entretanto, no mesmo período, Leibniz havia 

estabelecido os conceitos de constante, variável, coordenadas, parâmetro e equação 

algébrica e transcendente, quase no mesmo sentido que se usa atualmente. 

Uma primeira definição explícita do conceito de função que retoma os diferentes 

aspectos do conceito que estava se ajustando é elaborada por Johann Bernoulli no ano de 

1718. 

Definição: 

• Chama-se função de uma grandeza variável a uma grandeza que, de alguma 

maneira, se compõe (é composta) desta mesma grandeza variável e de constantes. 

No mesmo texto encontra-se, também, a utilização da letra φ como signo de funções 

e como, possivelmente, se tratava de uma função de variável x, Johann Bernoulii escrevia 

φx (o uso da letra f e dos parênteses f(x) se deve a Euler). 

A concepção natural da análise como uma ciência matemática acerca das variáveis e 

suas funções, parece haver sido expressamente formulada por Euler, concretamente eu seu 

famoso livro introductio in analysin infinitorum (Introdução à análise das grandezas 

infinitamente pequenas) de 1748. Nele se define com maior precisão o conceito de função já 

introduzido por Bernoulli: 

• Uma função de uma grandeza variável é uma expressão analítica construída, de 

alguma maneira, com esta mesma grandeza variável e com números ou grandezas 

constantes. 

Previamente a esta definição, Euler havia tratado de precisar o conceito de variável: 

• Uma grandeza variável é uma grandeza geral ou indeterminada que inclui em si, sem 

limitação, todos os valores possíveis. (...) Por isto, uma grandeza variável inclui, sem 

limitação, todos os números, tanto positivos como negativos, tanto inteiros como 

fracionários, tanto racionais como irracionais e transcendentes. Nem sequer o zero e 

os números imaginários se podem excluir ao falarmos de variável. 

Com a noção de função dada por Bernoulli e Euler, conclui-se uma primeira etapa na 

formação do conceito de função: noção que pronto se encontraria com novos problemas e 

peripécias de índole matemática: havendo utilizado Euler o termo expressão analítica, surgiu 

rapidamente a pergunta de si qualquer curva traçável contínua ou descontinuamente, com 

régua e compasso sobre si mesma, possíveis interrupções, etc. Poderia considerar-se o 
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gráfico de uma função. Simultaneamente, se lançou a questão de qual classe de expressões 

analíticas podiam permitir-se. Durante todo o século XVIII se limitou o sentido de expressão 

analítica a equações algébricas e séries infinitas de potências. 

Precisamente estas duas questões – traçado arbitrário de curvas, classes de 

expressões analíticas – estiveram bastante atuais, quando em meados do século XVIII foi 

possível abordar matematicamente o problema da corda vibrante e, junto às séries de 

potências apareceram também as séries trigonométricas. Tudo isso provocou discussões 

que haviam de conduzir definitivamente, em meados do século XIX e coincidindo com um 

aprofundamento nos fundamentos da análise, a um conceito geral de função. 

A teoria das funções de uma variável real 

 Na linguagem ordinária moderna da matemática, é possível atribuir dois significados 

distintos ao termo função: o de aplicação e o de variável dependente. O contexto em que 

aparece a palavra função, indicará claramente o sentido em que o mesmo é tomado. 

 Uma variável é um símbolo ao qual se pode atribuir um conjunto de valores. Ao 

contrário, uma constante é um símbolo ao qual somente se pode atribuir um valor. Uma 

variável ‘y’ é função de outra ‘x’ se existe uma relação entre ambas (x e y), de forma que a 

cada valor de x corresponde um ou mais de y. Dizer que y é função de x equivale a dizer que 

y depende de x. Daí que, por exemplo, na função  y = x2 – 3x,   y é chamado de variável 

dependente ou função e x de variável independente. 

 Muitas vezes, embora nem sempre, a relação entre os valores da variável 

independente e os que para cada um deles torna a dependente, se pode expressar mediante 

símbolos operatórios da matemática. Obtém-se, assim, uma expressão algorítmica da função 

que, precisamente, foi o primeiro conceito que Euler teve da função. Nesse sentido, y era 

uma função de x quando seus valores resultam de uma sucessão de operações com os 

valores de x. 

 O conjunto de valores que a variável independente pode tomar recebe o nome de 

campo de variação da variável. Se desse conjunto de valores pode ser qualquer número 

real, a função se denomina como função de uma variável real. 

 A dependência entre as grandezas y e x se expressa, por exemplo, y = 3x2, o que 

simbolicamente se escreve por y = f(x) e se lê y é função de x. Em caso de mudança, a 

dependência de uma grandeza ‘z’ em relação a outras duas x e y, se indica simbolicamente 

por z = f(x,y). 
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 O iniciador desse novo campo matemático foi Lagrange, que em 1717 publicou seu 

livro “Teoria das funções analíticas”, com a finalidade de utilizá-lo em um curso de análise 

que ministrava aos estudantes do nível superior da Escola Politécnica, com a idéia de tentar 

fazer o cálculo mais rigoroso. esta obra se tornou decisiva para o desenvolvimento posterior 

da teoria das funções de uma variável real, já que exerceria, posteriormente, grande 

influência sobre os matemáticos do século XIX. 

Classificação das funções 

Funções 

Bibliografia consultada 

RODRÍGUEZ, Juan Argüelles. Historia de la matemática. Madri, Espanha: Akal, 1989 

SIU, Man-Keung. Concept of function: Its history and teaching. In: SWETZ, Frank, et al. Learn from the 
masters. Washington: Mathematical Association of America, 1995. p. 105-121. 

WUSSING, H. Lecciones de historia de las matemáticas. Madri, espanha: Siglo XXI, 1998. 

Nota 2 - Funções: fundamentos teóricos, conceitos e representações 

Um pouco de história das funções 

 O conceito de função é um dos mais importantes da Matemática. Este conceito sofreu 

uma grande evolução ao longo dos séculos, sendo que a introdução do método analítico na 

definição de função (séc., XVI, séc. XVII) veio revolucionar a Matemática. 

 Desde o tempo dos Gregos até à Idade Moderna a teoria dominante era a Geometria 

Euclidiana que tinha como elementos base o ponto, a reta e o plano. 

É a partir desta época que uma nova teoria, o Cálculo Infinitesimal, vai surgir e que se 

acaba por revelar capital no desenvolvimento da Matemática contemporânea. A noção de 

Matemáticas 
São obtidas mediante um 
estudo baseado em leis 
matemáticas. 

Empíricas 
São deduzidas da 
observação de um 
fenômeno. 

Explícitas 
y = 3x2 – 2x + 1 

Implícitas 
3x2 – 2y + 7 = 0 

Algébricas 

Transcendentes 

Irracionais 

y = x2 - 72 +x

Racionais

Inteiras

Fracionárias

Exponenciais     y = 5x 

Logarítmicas   y = log7x 

Trigonométricas     y = Sen X 

Ciclométricas    y = ArcSenX 
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função vai ser um dos fundamentos do Cálculo Infinitesimal. Portanto a noção de função não 

é muito antiga. No entanto, aspectos muito simples deste conceito podem ser encontrados 

em épocas anteriores (por exemplo, na mais elementar operação de contagem). Mas o seu 

surgimento como conceito claramente individualizado e como objeto de estudo corrente em 

Matemática remonta apenas aos finais do Século XVII. 

 A origem da noção de função confunde-se assim com os primórdios do Cálculo 

Infinitesimal. Ela surgia de forma um tanto confusa nos "fluentes" e "fluxões" de Newton 

(1642-1727). Newton aproxima-se bastante do sentido atual de função com a utilização dos 

termos "relatia quantias" para designar variável dependente, e "genita" para designar uma 

quantidade obtida a partir de outras por intermédio das quatro operações aritméticas 

fundamentais.  

 Foi Leibniz (1646-1716) quem primeiro usou o termo "função" em 1673 no 

manuscrito Latino Methodus tangentium inversa, seu de fuctionibus". Leibniz usou o termo 

apenas para designar, em termos muito gerais, a dependência de uma curva de quantidades 

geométricas como as sub tangentes e sub normais. Introduziu igualmente a terminologia de 

"constante", "variável" e "parâmetro". 

 Com o desenvolvimento do estudo de curvas por meios algébricos, tornou-se 

indispensável um termo que representasse quantidades dependentes de alguma variável por 

meio de uma expressão analítica. Com esse propósito, a palavra "função" foi adotada na 

correspondência trocada entre 1694 e 1698 por Leibniz e Johann Bernoulli (1667 - 1748). 

 O termo "função" não aparecia ainda num léxico matemático surgido em 1716. Mas, 

dois anos mais tarde Johann Bernoulli publicou um artigo, que viria a ter grande divulgação, 

contendo a sua definição de função de uma certa variável como uma quantidade que é 

composta de qualquer forma dessa variável e constantes. 

 Um retoque final nesta definição viria a ser dado em 1748 por Euler (1707-1783). – 

um antigo aluno de Bernoulli – substituindo o termo "quantidade" por "expressão analítica". 

Foi também Euler quem introduziu a notação f(x).  

A noção de função era assim identificada na prática com a de expressão analítica, situação 

que haveria de vigorar pelos Séculos XVIII e XIX, apesar de cedo se perceber que conduzia 

a diversas incoerências e limitações (de fato, uma mesma função pode ser representada por 

diversas expressões analíticas diferentes). 

 Esta noção, associada às noções de continuidade e de desenvolvimento em série, 

conheceu sucessivas ampliações e clarificações, que lhe alteraram profundamente a sua 
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natureza e significado. Como conseqüência da evolução do estudo das funções surgem 

numerosas aplicações da Matemática a outras ciências. Pois, os cientistas partindo de 

observações procuravam uma fórmula (uma função) para explicar os sucessivos resultados 

obtidos. 

 A função era, então, o modelo matemático que explicava a relação entre as variáveis. 

Assim o conceito de função que hoje nos parece simples é  resultado de uma evolução 

histórica conduzindo sempre cada vez mais à abstração, e que só no século XIX teve o seu 

final. Na atualidade as funções estudadas na Análise Infinitesimal, e usadas nas aplicações, 

retêm no fundamental a idéia de dependência entre variáveis. 

 A noção de função é de importância central na concepção e no estudo de modelos 

(dinâmicos, probabilísticos, de distribuição espacial,...), qualquer que seja a sua natureza, 

continuando por isso a ser uma noção-chave na Matemática atual. 

Desenvolvimento histórico-conceitual 

 A noção de função resultou de um longo desenvolvimento do pensamento 

matemático. Desde a Antigüidade até à Idade Média, os matemáticos tinham um conceito 

bastante vago de função. Foi Nicolau de Oresme (c. 1323-1382) quem primeiro usou um 

gráfico, para representar numa direcção o tempo e na outra a velocidade de um móvel. 

Oresme chamava às coordenadas latitude e longitude, mas o seu sistema pode ser 

considerado precursor da representação gráfica de funções. É possível que Oresme não 

tenha ido mais longe neste método das coordenadas por causa do pouco desenvolvimento 

das técnicas algébricas e geométricas na sua época. Havia ainda que esperar por Viéte, 

Descartes e Fermat. 

 Nos finais do século XVI, princípios do século XVII, com os trabalhos de Kepler sobre 

o movimento dos planetas e os de Galileu sobre a queda de graves, a matemática começou 

a ser aplicada com êxito ao estudo dos movimentos. Sendo as leis dos fenómenos 

expressas por funções, são os conceitos matemáticos de variável e de função que permitem 

a interpretação do movimento e, de um modo geral, dos fenómenos naturais. 

Fermat (1601-1665) e Descartes (1596-1650)  introduziram o método analítico de 

definir funções. Descartes, para além das curvas algébricas (que chamava curvas 

geométricas), estuda as chamadas «curvas mecânicas», que para a sua definição 

dependiam da noção de movimento. Por esta altura o pensamento funcional tornou-se 

predominante no trabalho criativo dos matemáticos. 
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O desenvolvimento do cálculo na parte final do século XVII tornou necessário dar um 

conceito preciso de função. A palavra «função» parece ter sido introduzida por Leibniz 

(1646-1716). O matemático suíço Leonhard Euler (1707-1783), foi o primeiro a adotar a 

expressão f(x) para representar o valor da função. 

 A evolução do conceito de função foi paralela à evolução do conceito de curva, que é 

o seu correspondente geométrico: dizia-se que uma curva era «geométrica» ou «arbitrária» 

consoante se sabia ou não representá-la analiticamente, isto é, dar a expressão da função a 

que ela corresponde. Foi a operação de passagem ao limite que, ao alargar imenso as 

possibilidades de representação analítica, obrigou a modificar tal critério. 

 Alguns problemas práticos, como o estudo das vibrações das cordas dos 

instrumentos musicais, levaram matemáticos como Dirichlet (1805-1859) a definir função 

como uma correspondência arbitrária entre os valores de duas variáveis, tal como hoje é 

definida. 

O desenvolvimento da matemática no século XX e a sua intervenção cada vez maior 

nas outras ciências levaram a generalizar o conceito de função ao caso de variáveis cujos 

valores pertencem a um conjunto qualquer de objectos. Assim, quando se diz que o preço 

por metro de um tecido é função da sua qualidade, a variável  «qualidade» não tem por 

valores números ou grandezas de qualquer espécie. Segundo S. Silva [Compêndio de 

Álgebra], foi esta generalização do conceito de função que levou à criação da Análise 

Moderna, que compreende ramos como a lógica, a teoria dos conjuntos, a álgebra abstracta 

e a topologia geral, entre outros. 

Conceito de Função 

 Na era de «Leibniz-Bernoulli-Euler» as funções reais eram principalmente entendidas 

como compostas de funções elementaresda seguinte maneira: 

“Chamamos aqui função de uma magnitude variável à quantidade que é composta de 

qualquer modo possível desta variável e de constantes.” (Johann Bernoulli, 1718, Opera, vol. 

2) 

“Consequentemente, se f
x

a
c+⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟ designa uma função arbitrária…” (Euler, 1734, Opera, vol. 

XXII). 
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 No século XIX o estudo de Dirichlet sobre as séries de Fourier trouxe uma noção 

mais geral de função. Considera-se usualmente a seguinte definição de função2 que é 

essencialmente a mesma que foi dada em 1837 por Dirichlet: 

Uma função f : A→ B consiste em dois conjuntos, o domínio A , o conjunto 
de chegada B, e uma regra que associa a cada elemento  x de A (objecto)  
um só elemento  y de B (imagem). Diz-se neste caso que a função está 
definida em A com valores em B. Chama-se contradomínio de f ao 
subconjunto de B formado pelas imagens. Quando o contradomínio de f 
coincide com o conjunto de chegada, a função diz-se sobrejectiva. 

A maioria das funções a estudar ao nível do 1º ano do ensino médio são funções 

definidas em  subconjuntos de ℜ (números reais) e com conjunto de chegada ℜ; neste caso, 

ao escrever-se ( )y f x=  pretende-se dizer que a cada número real x do domínio de f  

(variável independente) se associa um só número real y (variável dependente) e a função f 

diz-se então uma função real de variável real. 

 Uma vez que as funções reais de variável real têm por conjunto de chegada o 

conjunto dos números reais, duas funções reais de variável real, f e g, são iguais, se têm por 

domínio o mesmo subconjunto X de ℜ, e se para todo o elemento x de X se tem 

( ) ( )f x g x= . 

 Embora muitas das funções estudadas a um nível elementar tenham por domínio 

intervalos ou reuniões de intervalos, deve-se ter presente que o domínio de uma função real 

de variável real pode ser qualquer subconjunto de ℜ. Assim, uma sucessão de termo geral 

un  é uma função real de variável real, que a cada número natural n faz corresponder un . 

Habitualmente, relativamente a uma sucessão, dizemos que se trata de uma função real de 

variável natural. Neste texto consideram-se apenas funções reais de variável real. 

 Chama-se expressão analítica de uma função a uma expressão que traduza a regra 

que associa os objectos e as respectivas imagens. Por exemplo: 

• O comprimento de uma circunferência é função do seu raio. Esta função exprime-se 

por ( )C r r= 2π  (mais simplesmente, C r= 2π ). A área de um círculo é função do seu 

                                                          
2  Formalmente, a definição de função é a seguinte: Uma função f :  A → B é um subconjunto F do 
produto cartesiano A × B, que verifica a seguinte propriedade: para todo x ∈ A, existe um único y ∈ B tal que (x, y) 
∈ F. 
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raio. Esta função exprime-se por ( )A r r= π 2
 (mais simplesmente  A r= π 2

). Assim 

( )C r r= 2π  e ( )A r r= π 2
constituem as expressões analíticas das funções 

consideradas. 

 Quando nada se refere em contrário, convenciona-se que o domínio de uma função 

consiste no maior conjunto de valores para os quais a sua expressão analítica tem sentido. 

Nesses casos pode-se omitir a referência concreta ao domínio: escreve-se, por exemplo,  

f x
x

x
( ) =

−
−

1

3

sem explicitar o domínio de f. 

 Há no entanto situações em que é necessária a indicação do domínio da função e 

outras em que o domínio resulta da leitura da situação. Suponha-se, por exemplo, que se 

considera a função h que relaciona a temperatura em graus Celsius com a temperatura em 

graus Fahrenheit. A função h é definida por 

( )h x x= +
9

5
32

sendo o seu domínio constituído pelos números x maiores ou iguais a -273,15 (zero 

absoluto). O domínio de h é neste caso determinado pela situação em estudo, apesar de a 

função f definida por  

( )f x x= +
9

5
32

estar definida para todo o x real. 

 Também nos casos do comprimento da circunferência e da área do círculo, as 

funções só estão definidas para r ≥ 0 , sendo portanto o seu domínio [ [0,+∞ . 

 Frequentemente, as funções a estudar estão definidas por diferentes ramos, isto é, 

apresentam expressões analíticas diferentes em subconjuntos diferentes do domínio. 

Por exemplo, ( )f x
x

x
=

≥
<

⎧
⎨
⎩

0 0

1 0

se

se
 . 

As funções definidas por ramos devem ser objecto de uma análise cuidada, pois têm muitas 

vezes descontinuidades (a função f é descontínua no ponto x = 0) ou pontos angulosos, isto 
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é, tais que as semi-tangentes ao gráfico da função à direita e à esquerda desse ponto não se 

situam sobre uma mesma reta. 

Tal como foi referido na nota histórica, existe uma ligação muito estreita entre os 

fenômenos naturais e o conceito de função. Com efeito, muitos fenômenos consistem na 

variação de uma grandeza com outra grandeza, como se uma delas fosse função da outra. 

Ao dizer-se que em qualquer movimento o espaço é uma função do tempo, está a usar-se o 

termo “função” de uma forma empírica. As funções usadas para descrever as leis dos 

fenômenos são apenas aproximações. Sabe-se, por exemplo, que não existe nenhum gás 

que siga rigorosamente a lei dos gases perfeitos (relativa à variação do volume de um gás 

com a pressão e a temperatura). Nenhum fenômeno natural segue exatamente uma lei 

quantitativa. Em muitas situações da realidade um conjunto de observações pode conduzir a 

várias funções diferentes. 

Bibliografia consultada 

COSTA, Manuel Amoroso. Idéias fundamentais da matemática e outros ensaios. São Paulo: Editorial 

Grijalbo, Ltda. São Paulo: EDUSP, 1981 

Nota 3: Sobre as noções de variável, de limite e de função 

1. Aspectos históricos 

 O desenvolvimento da noção de variável se confunde com o da noção de função. 

Quanto a noção de limite, sua origem remonta às especulações geométricas de Eudoxio de 

Cnido, cujo método de exaustão, freqüentemente empregado por Arquimedes, é uma das 

raízes do cálculo infinitesimal na Antigüidade. 

 Os gregos já poissuíam a concepção de curva como limite de uma sucessão infinita 

de polígonos. E essa idéia aparece novamente no Renascimento, com o Cardeal Nicolau de 

Cues. No séc. XVI, Viète obtém a expressão da área de um círculo sob a forma de um 

produto infinito. Daí por diante, a idéia de limite se associa mais ou menos explicitamente ao 

desenvolvimento do algoritmo infinitesimal, desde os indivisíveis de Cavalieri até às fluxões 

de Newton e aos infinitamente pequenos de Leibniz. 

 Deve-se a Wallis a primeira concepção propriamente aritmética da noção de limite. 

Wallis considera uma sucessão infinita de números 

a1, a2, a3, ......, ay ... 
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é um número a tal que a diferença a - ay se torne inferior, em valor absoluto, a qualquer 

número dado, arbitrariamente pequeno, apartir de um certo valor do índice v. Para Wallis, 

entretanto, como para os geômetras dos séculos XVII e XVIII, a noção de limite não se 

desprende da intuição espacial. Esses geômetras aceitavam como evidente que todo o arco 

de curva geometricamente definido tem um cumprimento determinado, que é o limite dos 

comprimentos dos polígonos inscritos. 

 É preciso chegar a Chauchy para se encontrar (1823) a idéia de que a existência do 

limite de uma seqüência numérica resulta da lei segundo a qual se formam os termos da 

própria seqüência, sem que intervenham razões de ordem geométrica. Chauchy define o 

número irracional como limite de uma seqüência de números racionais, parecendo-lhe, aliás, 

evidente a existência desse limite. O primeiro enunciado completo da definição de limite foi 

apresentado em 1871, por Ossian Bonnet. 

2. A noção de variável 

 A definição habitual de variável – um número que varia – é pouco satisfatória, dada a 

impressão da idéia de variação ou mudança. Na realidade, o que há de fundamental na 

noção de variável é o fato de se considerar um conjunto de valores e não um elemento ou 

valor que se transforma. Daí o interesse da definição seguinte: 

Uma variável é um símbolo que representa os diversos elementos de um 
conjunto dado, chamado domínio da variável. Cada elemento individual do 
conjunto é um valor da variável, e se o conjunto possui apenas um elemento, 
diz-se que a variável se reduz a uma constante. 

Assim, uma variável real é um símbolo que representa os elementos de um certo 

conjunto, finito ou infinito, enumerável ou não, de números reais. 

 De agora em diante, empregaremos correntemente a linguagem geométrica. 

Conquanto não seja indispensável, essa forma de exposição faz imagem e facilita a 

compreensão. Ela se baseia na correspondência perfeita que se pode estabelecer entre o 

espaço geométrico, ponto a ponto, e um sistema convenientemente escolhido de números 

reais. 

 Admitiremos que tal correspondência é possível entre o conjunto dos números reais e 

o conjunto dos pontos de uma reta. A cada domínio d euma variável real se associa, então, 

um sistema de pontos situados sobre uma reta, imagem desse domínio. As expressões valor 

de uma variável real e ponto, serã constantemente empregadas como sinônimos. O estudo 
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dos domínios possíveis de uma variável real se reduz assim, ao dos conjuntos de pontos 

sobre uma reta. 

3. A noção de limite 

 A noção de limite se prende, diretamente, a noção de variável. Suponhamos que o 

domínio d euma variável x é um conjunto linearmente ordenado C. Chamemos segmento de 

C a todo conjunto cujos elemtnos se acham situados entre dois elementos dados de C. Seja 

C’ um conjunto linearmente ordenado, do qual C é parte integrante. Se a é um elemento de 

C’, chama-se vizinhança de a todo o segmento de C tal que a esteja compreendido entre 

dois elementos quaisquer desse segmento. 

 Diz-se então que o elemento-limite do conjunto C, se na vizinhança de a, por 

pequena que seja, existem elementos de c, podendo acontecer que também a pertença a C. 

Em outros termos, a é um elemento-limite de C, quando todo o segmento contendo a, 

contém uma infinidade de elementos de C. 

 Como caso particular, vejamos o que se entende por limite de uma seqüência infinita 

de números 

a1, a2, a3, ...., av, .... 

 Diz-se que tal seqüência admite im limite a (ou que a tende para a, quando o inteiro v 

cresce indefinidamente), se, quaisquer que sejam os números a’ e a’’, satisfazendo as 

desigualdades 

a’ < a < a’’, 

existe um inteiro n, tal que a condição v > n implica 

a’ < av < a’’. 

 Para exprimir esse fato, escreve-se: 

a = lim av 

v → ∞

 A variável x, cujo domínio é a sewqüência considerada, tende, pois, para o limite a, se 

a diferença x – a, a partir de um certo valor do indice v, é inferior em valor absoluto a um 

número positivo ε, tao pequeno quanto se queira. 

 Demonstra-se que a existência e o valor do limite a não dependem da ordem em que 

se consideram os valores da variável. A noção de limite generaliza-se ao caso em que a é 

infinito. Dizer que se tem 
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a = +∞, 

Equivale a dizer, seja qual for a’, existe um número n tal que, para v > n, se tem a’ < av. 

 Como exemplos ilustrando as definições acima, citemos as seguintes seqüências 

(nas quais é evidente a lei de formação dos termos): 

1) 
4

1
, 

8

3
, 

16

7
, 

32

15
,
64

31
, 

128

63
, ...                        2) 

4

3
. 

8

5
, 

16

9
, 

32

17
, 

64

33
, 

128

65
, ... 

3) 
4

1
, 

4

3
, 

8

3
, 

8

5
, 

16

7
, 

16

9
, ...                            4) 

4

1
, 

2

1
, 

8

3
, 

2

1
, 

16

7
, 

2

1
, ... 

5) 
2

1
, 

2

1
, 

2

1
, 

2

1
, 

2

1
, 

2

1
, ... 

 Todas elas admitem o limite a = –– , mas em cada uma a diferença a – a varia de 

modo diverso. Essa diferença é: em 1) sempre positiva; em 2) sempre negativa; em 30 

alternativamente positiva e negativa; em 4) alternativamente positiva e nula; em 5) sempre 

nula. Qualquer dessas circunstâncias é compatível com a definição de limite apresentada 

acima. 

4. Noção de função 

 Implícita em todas as teorias relacionadas ao desenvolvimento do cálculo algébrico, a 

noção de função se desprende pouco a pouco, a partir dos fins do séc. XVII, da noção de 

expressão algébrica. A idéia de curva em Descartes, a de fluente em Newton, já se 

aproximam da noção moderna de função – correspondência entre variáveis – e da de lei 

física. Um esboço cronológico que permite acompanhar, em suas fases principáis, a 

evolução do conceito de função, assim como o emprego desse termo e das expressões 

equivalentes é mostrado a seguir. 

 No seu Métodus fluxionum, publicado em 1736, mas cuja composição data de 1671, 

Newton usa a expressão relata quantias no sentido do que nós chamaríamos  hoje de 

variável dependente. E em Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) aparece o 

vocábulo genita designando expressões como A2B4C2, onde  A. B e C representam variáveis 

independentes. 

 Em uma carta de 1694, a Johann Bernoulli, Leibniz emprega a locução quantitas 

formata seguida da indicação da variável independente, assim como o termo functio, para 

designar um segmento de reta (corda, abcissa, ordenada, etc.) cujo comprimento depende 

da posição que ocupa um certo ponto sobre auma curva dada. 
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 Deve-se, porém, a Johann Bernoulli, não somente o emprego do termo função em um 

sentido mais preciso (1698), mas também a definição, já muito geral, das funções de uma 

grandeza variável, como sendo “quantidades compostas, de um modo qualquer, dessa 

grandeza variável e de constantes”. Esta definição foi publicada em 1718, na Acta 

eruditorum Lipsiae. 

 Em sua Introductio in analysin infinitorum (1748), Euler aperfeiçoa a definição de 

Bernoulli, enunciando da seguinte maneira: “ função de uma quantidade variável é toda a 

expressão analítica composta, de um modo qualquer, com essa quantidade variável e com 

números ou quantidades constantes”. A noção já evoluiu suficientemente para permitir uma 

classificação das funções elementares, pelo seu modo de formação em termos da variável 

independente. Assim, Euler distinguiu as funções uniformes das multiformes, as explicitas 

das implícitas, as algébricas das transcendentes. 

 Com os trabalhos de D’Alembert e de Euler sobre o problema das cordas vibrantes, a 

noção de função vai se ampliar. Em 1747, D’Alembert resolve o problema por meio de uma 

equação com derivadas parciais, em cuja integral geral figuram duas funções arbitrárias 

(salvo certas restrições). Completando essas pesquisas, Euler é levado a considerar funções 

representáveis graficamente por uma curva traçada de modo indeterminado. Daniel Bernoulli 

procura satisfazer a equação do problema e as condições limites por uma série 

trigonométrica escolhida convenientemente. Aí se encontra a origem de estudos continuados 

muito mais tarde por Fourier. 

As funções arbitrárias de D’Alembert, como as curvas não definidas de Euler, 

pareciam escapar a qualquer representação analítica, e portanto ao domínio matemático, tal 

como o compreendiam os geômetras da época. Todavia, Fourier julgou poder afirmar que 

toda a função de uma variável real é representável, em um intervalo finito, por uma série 

trigonométrica. Enunciada nesses termos, a proposição peca por excesso de generalidade, 

mas em 1829 Lejeune-Dirichlet , descobriu as condições nas quais uma série trigonométrica 

converge e representa uma função arbitrariamente caracterizada. 

 Desses trabalhos resulta uma ampliação considerável da idéia de funçao, que se 

pode condensar no enunciado seguinte: 

Uma variável y se diz função (univalente) de outra variável x, quando entre 
os domínios de x e de y existe uma correspondência tal que a cada valor de 
x corresponde um valor de y, e um único (sem que a cada valor de y 
corresponda necessariamente um único valor de x). 
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 Essa definição, equivalente (salvo a linguagem) à de Dirichlet, não implica a 

possibilidade de construção, nem mesmo a existência, de uma expressão analítica que 

represente a função considerada. Ela traduz a idéia mais geral, até hoje admitida, do que 

seja uma função univalente de uma variável. 

 De modo análogo se definiria uma função multivalente de uma yariável. Neste caso, a 

correspondência é tal que a cada valor de x corresponde um conjunto de valores de y. 

Finalmente, uma função z de duas variáveis x e y seria definida pela correspondência entre 

cada valor de z e cada par formado por um valor de x e um valor de y. Essas definições, 

inteiramente gerais, compreendem o caso das funções de variáveis complexas. 

Representação analítica das funções 

 Representar uma função é construir uma tábua de valores correspondentes, 

condensada em um processo de cálculo que permita obter os valores da função, para cada 

valor da variável independente. Pode-se perguntar se um tal processo é sempre possível, ou 

em outros termos, se todas as funções são representáveis analiticamente, fixado 

previamente o que se entende por esta expressão. 

 De acordo com a proposta de H. Lebesgue, em 1905 em seu artigo Sur les fonctions 

représentables analytiquement,  

uma função se diz representada analiticamente, quando pode ser construída 
efetuando-se, segundo uma lei determinada, um número finito ou 
enumerável de adições, multiplicações e passagens ao limite, sobre dadas 
variáveis e constantes. 

Outras operações, aliás, como as que correspondem aos símbolos usuais da análise, 

conduzem, quando efetuadas sobre funções representáveis analiticamente, a funções da 

mesma natureza. 

 H. Lebesgue demonstrou a existência de funções que escapam a qualquer desses 

modos de representação. A noção geral de função ultrapassa todos os nossos recursos de 

cálculo. Esses recursos são, entretanto, muito vastos e permitem representar funções de 

caráter extremamente complexo, como mostram os seguintes exemplos: 

1) A função (mencionada desde 1829 por Dirichlet) igual a uma constante a para todos os 

valores racionais da variável x, e igual a outra constante b para todos os valores irracionais 

de x, pode ser representada pela expressão relativamente simples, devida a Pringsheim: 

y = b + (a — b) lim    lim [cos (n! π x)]2v 
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                                     n = ∞    v = ∞

Com efeito, se x é racional, n! π  x torna-se e conserva-se, para n suficientemente 

grande, múltiplo de π , o que nunca acontece quando x é irracional. Daí resulta que, no 

primeiro caso, a expressão sob o duplo sinal de limite tende para a unidade, e para zero no 

segundo caso. 

2) Sendo v um número suscetível de tomar todos os valores inteiros ímpares, consideremos 

a função y definida do seguinte modo: 

para x = v π ,      y= 0; 

para vπ  < x < (v + 2, π ),    y = π
x

 – (v + 1). 

Essa função se representa pela equação 

y = ∑
∞=

=

+−
n

n

n

1

1)1(
n

sennx
; 

a série que figura no segundo membro é convergente qualquer que seja x. 

 A imagem geométrica, em coordenadas cartesianas, é uma sucessão de segmentos 

retilíneos e de pontos isolados. 

3) Podem-se conceber e representar funções de tipo mais complicado, fracionando o 

domínio da variável em uma infinidade enumerável de intervalos, e definindo a forma da 

função em cada um desses intervalos, segundo uma lei qualquer de conjunto. 
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Nota 4 - A noção de função como idéia axial do ensino3  

Importância da idéia de função 

                                                          
3  Texto adaptado do original do capítulo VIII de: ROXO, Euclides. A matemática na educação 
secundária. São Paulo: companhia editora nacional, 1937. Atualizado para a linguagem atual com fins didáticos, 
por Iran Abreu Mendes em Setembro de 2005. 
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 O mundo que nos cerca caracteriza-se essencialmente por um estalo de permanente 

mutabilidade. No estado atual dos conhecimentos humanos somos forçados a conceber tudo 

que existe, ou, pelo menos, tudo que está sujeito à nossa percepção, corno essencialmente 

variável. Imutável, só se pode conceber aquilo que se acha acima do nosso conhecimento 

sensorial. 

 Nada existe absolutamente fixo ou constante na natureza. Embora, às vezes, 

sejamos levados a considerar como tais alguns elementos, fazemo-lo. apenas 

provisoriamente e a fim de melhor apreciarmos. de que modo outros elementos variam em 

relação nos primeiros. 

 Podemos mesmo considerar a apreciação desse aspecto de variabilidade do mundo, 

em que vivemos, como o mais geral e o mais importante resultado das investigações 

cientificas dos últimos cem anos. A simples concepção e tal variabilidade, entretanto, não 

teria nenhuma significação cientifica. O caráter cientifico dos conhecimentos provém da 

noção de inter-dependência dos elementos variáveis: o fim principal de qualquer ciência é 

descobrir “como alguma coisa depende de outra” e exprimir a natureza de tal dependência, 

isto é, no fim de contas, “descobrir e exprimir relações funcionais entre os dados”. 

O conjunto de relações, que formam o quadro geral dos atuais conhecimentos 

científicos, leva-nos a considerar, de algum modo, o universo como um sistema 

indeterminado de muitas equações com um número muito maior de variáveis. O progresso 

dos conhecimentos humanos será, a cada passo, representado pela descoberta de urna 

nova relação entre duas ou mais dessas variáveis, de sorte que nos vamos, cada vez mais, 

aproximando de uma determinação completa, a qual resultaria do conhecimento de um 

número de relações igual ao de variáveis. Este ideal inatingível, ou infinitamente distante, 

consistiria no conhecimento completo e perfeito do universo, capaz de permitir a previsão de 

todo o futuro, o que evidentemente está fora do alcance de uma inteligência finita e 

imperfeita, como a do homem. 

 Se do ponto de vista cientifico, nenhum conceito é mais geral e mais importante que o 

de função, não menos o será do ponto de vista meramente pratico ou social. Nenhum 

individuo se adaptará ao meio ambiente sem ter o seu espírito afeito à idéia de mutabilidade 

e interdependência dos elementos que o cercam, seja na ordem dos fenômenos físicos, seja 

na dos fatos morais ou sociais. 

Fácil será averiguar que a inadaptação do indivíduo ao meio físico ou social, resulta, na 

quase totalidade dos casos, de uma concepção demasiado rígida, proveniente da falta de 
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compreensão daquele estado de permanente mutabilidade e interdependência, a que nos 

referimos. O próprio raciocínio, de acordo com o conceito dos mais modernos psicólogos, 

não será senão o mecanismo intelectual que permite estabelecer a variabilidade de uns 

elementos em dependência de outros, conceber a idéia de funcionalidade, em suma. 

O aspecto matemático da idéia de funcionalidade 

 A simples idéia de variabilidade e interdependência, porém, não pode ter um alcance 

propriamente cientifico, enquanto não se torna susceptível de uma expressão matemática, 

quer aproximadamente na representação gráfica ou tabelar, quer na precisa formulação 

algébrica. Mesmo debaixo desse aspecto matemático, e principalmente sob a representação 

gráfica, a idéia de dependência funcional penetra hoje todos os ramos da atividade humana. 

 Como observava Felix Klein, em 1901, “é essa a forma típica revestida pelo 

pensamento matemático, onde quer que se nos apresente”. 

Nas ciências exatas, acrescentava, o fato e assas conhecido, mas, ainda por 
toda parte, deparam-se-nos freqüentemente curvas referidas ao sistema XY. 
Ocorrem-me, por exemplo, as curvas de pressão atmosférica, os gráficos de 
cotação de bolsa, etc. Não podemos mais abrir um jornal, sem que nos salte 
pela frente uma dessas figuras. 

Ao encerrar o capitulo que, no seu relatório, apesar de bastante condensado, a 

National Committee on Mathemafical Requírements consagra à questão do conceito de 

função, conclui: 

Nunca será demasiado insistir no grande papel que a idéia de função 
desempenha na vida do mundo ambiente. Mesmo quando não se trate de 
nenhuma avaliação, os problemas da vida real existem amiúde a aptidão 
para pensar corretamente sobre a natureza das relações que existem entre 
quantidades interdependentes. 

O conceito de função 

 A simples idéia de variabilidade e interdependência de elementos, que entram em 

jogo numa questão qualquer, conduzi-los naturalmente ao conceito de função, que hoje de 

algum modo se acha vulgarizado, embora, em geral, sob forma muito vaga e imprecisa, 

longe, portanto, daquela forma rigorosa a que se chega em uma perfeita definição 

matemática. 

 Qualquer pessoa, medianamente culta, mas sem nenhum conhecimento aprofundado 

de matemática, usará e entenderá expressões como esta: o preço de uma mercadoria, em 

dado momento, é função do estoque dessa mercadoria no mercado mundial; o salário do 
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trabalhador, numa certa região do país, é função da quantidade de obras que se executam 

nessa região; a quantidade de energia elétrica, que se pode obter com o aproveitamento de 

uma queda d’água, é função do volume d’água e da altura da queda; o peso de combustível, 

consumido anualmente em uma via férrea, é(unção do peso total de carga transportada; a 

pressão atmosférica, observada em um lugar, é função da altitude do lugar; a área de um 

circulo é função do raio do circulo, etc. 

 Já, por esses exemplos, podemos verificar que a palavra função é empregada em 

acepções que oferecem uma graduação, por assim dizer, infinita, quanto á precisão da 

dependência ou relação que se quer exprimir. 

A função considerada, entretanto, só será do domínio matemático, quando as cousas 

variáveis, cuja dependência queremos exprimir, forem grandezas mensuráveis. Dada a 

complexidade infinita dos fenômenos, as funções matemáticas não se apresentam na 

natureza. 

 Fazendo, com o devido discernimento, abstração de um certo número de causas 

acessórias pode-se obter uma aproximação que difira muito pouco da verdade. 

A natureza nos oferece o espetáculo de variáveis dependentes ou funções, 
que dependem de outras variáveis ditas Independentes; é possível, em 
certos casos, exprimir tal dependência por operações de cálculo, desde que 
as variáveis estejam do domínio das grandezas mensuráveis e desde que 
urna abstração prévia nos haja permitido substituir o fenômeno complicado 
por outro mais simples, no qual saberemos indicar quais são as operações a 
fazer sobre as variáveis (ou sobre a variável) para obter a função. 

Mesmo, porém, quando se queira dar ao termo uma definição matemática, muitos 

são os graus de rigor que podemos pôr em tal definição. Assim, um compêndio mais ou 

menos elementar de matemática dirá, limitando-se á função de unia variável: “Qualquer 

expressão matemática, que contenha uma variável x e que seja definida quando se substitui 

x por um número, é uma função de x”. Em outro encontraremos: “função é qualquer 

quantidade que varia de modo definido, quando varia outra quantidade que a ela esteja 

ligada”. 

 Será fácil compreender o salto que se dá ao passar de uma dessas definições 

elementares para a que se encontra, por exemplo, na Introdução à teoria das funções de J. 

Tanery: 

Consideremos uni conjunto (X) de números distintos, e consideremos esses 
números como valores que possam ser atribuídos a uma letra x, a qual será 
designada como sendo uma variável. Suponhamos que a cada valor de x, 
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isto é, a cada elemento do conjunto. (X), corresponda um número que será 
considerado como um valor atribuído a uma letra y; dir-se-á que y é uma 
função de x determinada nesse conjunto (X). 

A definição geral de função é unia questão bem difícil e que não se acha 

definitivamente resolvida. São interessantes as considerações que a respeito dessa noção 

faz Pierre Botroux. 

 Esforçamo-nos por mostrar acima que a noção de função matemática não se reduz 

nem à de combinação quantitativa, nem aos princípios lógicos elementares. Que há, então, 

no fundo dessa noção? Talvez poderemos dela fazer uma idéia se remontarmos à origem 

primeira do conceito de função, se encararmos esse conceito tal como se apresenta 

primitivamente a nosso espírito antes de qualquer elaboração algébrica e lógica. 

 Conceber uma função de uma invariável — uma correspondência entre duas 

variáveis matemáticas — é, em definitivo, admitir que entre dois termos que variam 

simultaneamente existe uma relação sempre idêntica a si mesma; é postular que, sob a 

mudança aparente do antecedente e do conseqüente, há alguma coisa de constante. Ora, 

esse postulado nós já o conhecemos bem. É o que preside, de alto abaixo da escala, a todas 

as ciências físicas e naturais. É’ o conceito geral de lei. 

 Também as dificuldades que se encontram no estudo das funções matemáticas não 

são, aproximadamente, da mesma ordem que aquelas de que o físico deve triunfar? Dada 

uma relação concebida a priorí, por exemplo, a ação recíproca de duas moléculas 

eletrizadas postas num certo dielétrico, o físico procura traduzi-la por urna relação 

quantitativa. O mesmo acontece em Análise: temos, antes de qualquer trabalho, a 

concepção da função y (X), isto é, uma intuição da lei matemática segundo a qual, quando 

escolhemos um valor arbitrário de x, um certo valor de y se acha por isso mesmo designado; 

depois nos esforçamos para obter Igualdades que exprimam o menos mal possível essa 

estranha solidariedade das duas variáveis x e y. 

O conceito de função como idéia unificadora do ensino 

 Com exceção talvez da geometria demonstrativa, quando apresentada sob forma de 

uma construção lógica, mais ou menos rigorosa, nota-se no estudo da matemática 

elementar, principalmente no curso tradicional de álgebra, uma serie de “pontos” ou capítulos 

que se apresentam sem relação intima uns com os outros. Embora tais relações sejam 

conhecidas do professor, a este se torna difícil fazer sentir aos alunos de que modo os vários 

capítulos se ligam entre si e contribuem para alcançar os objetivos finais do curso. 
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 Foi Felix Klein o primeiro que, em 1893, perante o Congresso Internacional de 

Matemática, reunido em Chicago, chamou a atenção dos professores de matemática para a 

conveniência de adotar-se como idéia axial, capaz de unificar o ensino dessa matéria, o 

conceito de função. 

 Mais tarde, em sua conferencia intitulada Do principal objetivo do ensino da 

matemática na escola secundária e pronunciada, em Göttingen, no seu curso de férias de 

1904, observava que, embora já prevalecessem, no ensino secundário, algumas das 

reformas que aconselhara, o principio por ele formulado, de que — o ensino da matemática 

deve permanecer na mais vira correlação com as diversas partes integrantes da formação do 

espírito —, não tivera ainda plena satisfação. 

Com efeito, observava, uma grande parte do ensino nas classes superiores ainda se 

apresenta como a simples justaposição de um novo capitulo, interessante por si mesmo, 

mas inteiramente isolado. Desse modo, só de maneira muito indireta se prepara uma 

compreensão clara dós princípios matemáticos que entram na formação da nossa cultura 

moderna. Tais princípios repousam, muito essencialmente, sobre a noção de função e a sua 

representação sob forma geométrica e analítica. Faz, então, ressaltar a necessidade de 

trazer, para o ponto central do ensino da matemática, a noção de função, apresentada de 

modo adequado. Em outra ocasião, repisava as mesmas idéias e as defendia com calor. 

Sim, meus senhores, estou plenamente convencido de que o conceito de 
função, sob forma geométrica, deve ser a alma do ensino da matemática na 
escola secundária! Em torno dessa noção, agrupam-se facilmente todos os 
assuntos a ensinar, em matemática e esta se vem, muitas vezes, 
ressentindo, até aqui, da falta de uma conexão devidamente planeada. 

Na América do Norte, a National Committee on Mathematical Requiremente, adota 

completamente ao opinião de Klein, sobre a adequação do conceito de funcionalidade para 

constituir a idéia unificadora do ensino da matemática. 

 A grande idéia que é mais própria a unificar o curso é a da relação funcional. O 

principio dominante e fundamental do curso deve ser a idéia de dependência entre as duas 

variáveis. O professor deve ter essa idéia sempre em mente e o progresso do aluno deve ser 

conscientemente dirigido segundo as linhas que apresentarem uma após outra, as idéias, 

das quais finalmente depende a formação do conceito geral de funcionalidade. 

 Depois de Felix Klein, O assunto esteve constantemente em discussão e a 

possibilidade de se tomar a noção de função como idéia coordenadora dos assuntos da 

matemática secundária foi objeto de estudo e debate em todos os congressos de ensino da 
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matemática, bem como nas comissões organizadoras de programas e instruções didáticas 

dos principais países do mundo civilizado. 

 Tem-se cogitado não só do modo pelo qual a matéria pode ser organizada em torno 

daquela idéia axial, como da maneira por que se tornará possível a sua apresentação desde 

as primeiras classes do curso secundário. 

O conceito de função em vista dos principais objetivos do ensino da matemática 

 Como vimos, entre os principais escopos do ensino da matemática, não se pode 

deixar de incluir com Young, o de “ajudar a compreender melhor” as leis da natureza, a fazer 

ressaltar distintamente as relações matemáticas que se nos deparam no organismo social e 

nas atividades da vida moderna, bem como o auxílio prestado pela matemática na resolução 

dos problemas que ai se apresentam. 

 Ora, nenhuma outra noção é mais adequada, do que a noção de função, a formar no 

estudante uma mentalidade desde logo afeita à moderna concepção dos fenômenos, tanto 

dos puramente científicos, como dos da vida civil. 

 Eis como, sobre o assunto se manifestam. já em 1903, Jules Tannery: 

Só se pode saber um pouco o que são as matemáticas. só se pode suspeitar 
a sua extensão extraordinária, a natureza dos problemas que elas 
estabelecem e resolvem, quando se sabe o que é uma função, de que modo 
se estuda urna função, como se seguem as suas variações, como se lhe 
representa a marcha por uma curva, de que maneira a álgebra e a geometria 
se auxiliam entre si, de que sorte o numero e o espaço se esclarecem 
mutuamente, como é que se determina uma tangente, uma área, um 
volume, de que modo o homem é levado a criar novos funções, novas 
curvas e a estudar-lhes.as propriedades. São dessas noções e desses 
métodos de que precisamos para lér os livros técnicos em que as 
matemáticas intervêm. Eles são indispensáveis a quem quiser compreender 
alguma cousa do atual movimento cientifico, que se acelera, das aplicações 
científicas que modernamente se multiplicam e que, dia a dia, tendem a 
modificar mais profundamente a nossa maneira de pensar e de agir. 

O aluno deve ser levado a tornar o hábito de pensar a respeito das conexões 
que existem entre quantidades dependentes, não somente porque tal hábito 
forma o melhor fundamento para urna apreciação da teoria que possa seguir 
mais tarde, mas principalmente porque esse hábito habilita-lo-á a pensar 
mais claramente sobre quantidades com as quais ele terá de lidar na vida 
real, quer prossiga, ou não, nos seus estudos de matemática. 

 Não é, portanto, apenas por um mero principio didático, aliás de alta relevância, seja 

qual for o modo de estabelecer uma conexão entre as varias partes da matemática ensinada 

na escola secundaria, que tal conceito deve constituir teor de todo o ensino dessa disciplina. 
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 É, também, pela importância, que, por si mesmo, tem o hábito do pensamento 

funcional no aparelhamento do espírito para enfrentar os problemas da vida. Em muitas 

pessoas é evidente, em cada instância da vida, a falta de treino (no pensamento funcional), 

uma vez que toda gente lida com quantidades; e muitos são aqueles que falham, porque não 

apreendem as relações Vitais entre quantidades que encontram em suas atividades... O 

hábito de pensar sobre relações entre quantidades é um processo de pensamento que se 

transfere, a todas as atividades da vida, mais prontamente, do que qualquer fato cientifico ou 

qualquer habilidade técnica conhecida. 

O conceito de função como idéia vivificadora do ensino 

 Além da capacidade para unificar a matemática, estabelecendo elos profundos entre 

os diversos assuntos, permitindo mesmo que estes se interpenetrem intimamente a ponto de 

adquirir o seu conjunto uma verdadeira continuidade (e pensamos aqui no sentido 

matemático deste termo), o conceito de função presta-se ainda, pela freqüência com que 

aparece ligado a todas as cogitações e a todos os problemas da vida real, a ser um 

verdadeiro elemento vivificador da matemática, tirando-lhe aquele caráter de matéria morta e 

cristalizada, com que durante muito tempo foi apresentada na escola secundária. 

A importância do conceito de função na preparação para o ensino superior. 

 Um dos motivos que levaram Felix Klein a preocupar-se com uma reforma dos 

métodos dos programas de matemática na escola secundária, foi ter se observado um 

verdadeira descontinuidade entre os estudos feitos nos ginásios e o das escolas superiores, 

principalmente técnicas. Tal descontinuidade, para ele, resultava, principalmente, de que, 

enquanto a escola superior utiliza os recursos mais rápidos, mais seguros e mais modernos 

fornecidos pelo calculo infinitesimal, a escola secundária atinha-se à clássica matemática 

elementar, cujo principal interesse — de valia incontestável, mas insuficiente, no estado atual 

de desenvolvimento da cultura humana, — era o da chamada “ginástica intelectual”. 

 O ensino secundário deve, tanto quanto possui dentro de sua esfera, preparar os 

estudos superiores e não, torná-los difíceis ou impraticáveis. Mostra a seguir, como, do fato 

de chegarem os estudantes à Universidade, desprovidos de qualquer conhecimento teórico 

das funções (inclusive os princípios do cálculo infinitesimal), resulta que “certas portes 

importantes de sua profissão ficam, para eles, completamente impenetráveis”. 
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 Refere-se à falta que fazia aos juristas o conhecimento das noções de estatística e a 

necessidade de manter, para os médicos, as lições de física em nível tão baixo que “as 

principais noções só podem ser apresentadas de forma um tanto confusa”. 

 Pior ainda acontece em fisiologia, onde, a propósito da determinação quantitativa dos 

fenômenos, apresentam-se relações teórico funcionais um tanto complicadas “. 

 Mostra como os livros didáticos dessas matérias se viam forçados a começar com 

introduções sobre calculo infinitesimal e pergunta:

Acaso as faculdades intelectuais dos novos universitários elevam-se 
bruscamente, de tal maneira, que eles, desprovidos daquela preparação 
matemática, podem, agora, de urna feita, compreender urna exposição tão 
condensada? É à escola secundária que compete preencher essa laguna, 
tanto mais quanto, conforme mostrei claramente, ele pode fazê-lo sem 
acréscimo de trabalho. 

Modo pelo qual deve ser desenvolvida, no ensino secundário, a noção de função. 

 Tanto Felix Klein, como os outros matemáticos e professores que, posteriormente, 

têm defendido a necessidade de fazer, no ensino secundário, a educação do pensamento 

funcional, acentuam bem que a noção de função não deve ser apresentada de maneira 

formal, em estudo sistematizado, de modo a constituir um capitulo a parte, nem mesmo nas 

ultimas genes do curso. Não deverá, para usar a tecnologia dos nossos programas, constituir 

uni novo “ponto”, que viria sobrecarregar ainda o ensino e, na expressão do próprio Klein, 

“amedrontar o aluno”. 

 Não se trata de aconselhar um estudo das funções, por mais resumido que seja. O 

que se pretende é antes desenvolver no aluno a faculdade do pensamento funcional 

(funktionales Denken), a qual será adquirida com o estudo da própria matéria clássica, 

apenas expurgada de algumas questões bizantinas, mantidas antes por apego à tradição, 

mas toda ela penetrada de um novo espírito — a idéia de variabilidade e interdependência — 

desde o início do curso até à última série. Não advém daí nenhum acréscimo da matéria a 

ensinar. Os assuntos disciplinares tradicionais encaixam-se, sem forçamento, em o novo 

curso de idéias, tornando-se até, freqüentemente, mais simples e mais facilmente 

acessíveis. 

 O importante é que a idéia de funcionalidade venha aos poucos se desenvolvendo 

através de toda a matéria ensinada desde a primeira serie. Só o precoce aperfeiçoamento da 

idéia de funcionalidade trará pleno beneficio aos colegiais. Sem duvida, não se cogita, 

naquelas primeiras classes, de um estudo completo, mas da idéia de uma natural 
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associação de duas series de valores numéricos determinados, da qual como que nasce 

insensivelmente a imagem da continuidade. 

 Klein aconselhava a que se partisse do traçado de gráficos ou “curvas empíricas”, 

passando-se em seguida a equações do 1º grau muito simples, depois a outras das formas y 

= x2, y = 
x

1
. A teoria das equações algébricas e a trigonometria fornecem ocasião para se 

estudarem funções gradativamente mais complicadas, bem como as curvas que as 

representam. No mesmo sentido operam os exemplos tirados das aplicações, principalmente 

da física, donde resulta a idéia de que uma função pode também ser dada empiricamente. 

Nas séries superiores poder-se-á, então, dessas concepções, já tornadas familiares ao 

aluno, fazer sair as noções gerais do cálculo diferencial e integral. 

 O Relatório da National Committee on Mathematical Requirements reconhece que as 

formas gerais e abstratas dos conceitos de função, variável, dependência, etc..., só adquirem 

significação para o aluno como resultado de uma longa experiência matemática e de um 

treinamento considerável. 

Nada há, em qualquer desses conceitos, porém, que impeça a apresentação de 
exemplos concretos e Ilustrações de dependência, mesmo nos partes elementares 
do curso. Para chegar a este fim encontram-se meios na tabulação de dados, estudo 
das fórmulas, dos gráficos e no uso deles. 

O relatório procura explicar que não se advoga o ensino de nenhuma espécie de 

teoria das funções, nem mesmo da notação e das definições de tal teoria, pelo menos nas 

primeiras series, nas quais talvez fosse mesmo conveniente evitar o emprego da palavra 

função. 

O que se deseja é que a idéia de relação ou dependência entre quantidades 
variáveis seja levada ao espírito do aluno pelo exame de numerosos exemplos 
concretos de tal relação. Devem-se-lhe mostrar os cálculos de relações em um 
grande número de casos, antes que a idéia de função venha a ter qualquer 
significação para ele. 

O professor não deve ter em mente nenhuma definição a ser recitada pelo aluno, 

nenhuma resposta automática a um dado quesito, nenhum exercício de memória, 

absolutamente; mas, antes, a preocupação de não deixar passar instante algum, — em que 

uma quantidade se apresente ligada a outra, ou determinada por uma ou por algumas 

outras, — sem chamar a atenção do estudante e procurar fazê-lo ver como as coisas se 

passam. 
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 Não haverá, assim, nenhuma dificuldade em conseguir que a noção de função seja, 

pouco a pouco, assimilada, desenvolvendo-se através do curso e tomando, em etapas 

sucessivas, uma forma cada vez mais precisa e mais rigorosa. 

 Corno observa Jules Tannery, “essas noções são simples e fáceis, desde que se 

reduzam ao que têm de essencial, mais fáceis do que muitas das demonstrações que 

ninguém receia dar aos alunos, apesar de longas e complicadas e sem alcance algum, além 

daquilo que elas provam. Elas devem (aquelas noções) penetrar cada vez mais o ensino 

elementar, para abreviá-lo e fortificá-lo”. 

 Não haverá, portanto, sobrecarga; as novas noções não serão justapostas, em novo 

capítulo, ao programa de uma classe; serão diluídas em todo o curso, penetrando-o por toda 

parte, para “abreviá-lo e fortificá-lo”. 

 Klein aconselhava a supressão de assuntos antiquados e de interesse formalístico 

para compensar qualquer acréscimo de trabalho resultante da educação funcional. 

Pensamos, porém, com Tannery, que, mesmo sem esses cortes, a introdução da idéia de 

funcionalidade só pode contribuir para tornar mais conciso e mais simples o estudo de 

muitas partes da matemática elementar. 

 Dessa nova orientação não resultará, necessariamente, para os alunos, uma 

diminuição do valor estritamente lógico da matemática; ao contrario, deve-se esperar que, 

com a redução da manipulação meramente técnica, com a omissão de problemas cujo único 

mérito é a sua complexidade, com o despertar do interesse do estudante pelas conexões 

entre a matemática abstrata e o ambiente concreto, os aspectos lógicos da matéria 

manifestar-se-ão mais claramente. 

Enquanto restringirmos o ensino das relações funcionais a certos pontos, tais como 
gráficos, mudanças em figuras geométricas, razão e proporção, não se podem 
esperar resultados satisfatórios. Não se deveria perder nenhuma oportunidade de 
chamar a atenção dos alunos para relações onde quer que elas ocorram, si se quiser 
realmente cultivar o pensamento funcional. 

 Não basta, portanto, dar a alguns pontos do programa uma nova orientação, em que 

se utilize a noção de função Faz-se necessário, por assim dizer, impregnar todo o ensino 

daquela idéia. Isso se torna fácil, mesmo desde as primeiras aulas, pois como observa 

Breslich, os alunos já trazem, em geral, para a escola secundária alguma experiência com as 

relações quantitativas. 

Estão á familiarizados com uma porção de situações em que as quantidades 
variáveis dependem de outras quanto aos seus valores. Sabem, por exemplo, que a 
despesa para enviar uma encomenda postal depende do peso desta: que o preço de 
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um maço de lápis depende do número de lápis; e que a quantidade de gasolina gasta 
num circuito de automóvel depende da distância percorrida. 

Assim, muito antes de ouvir a palavra função e de ver a notação própria, pode-se ir 

incutindo no espírito do aluno certo hábito de prestar atenção às dependências entre 

quantidades que variam e despertando-lhes a curiosidade para verificar de que modo uma 

depende da outra ou de várias outras. 

 No simples enunciado de um problema de aritmética já se pode, com certa 

habilidade, adotar uma forma que desperte a atenção para a relacionalidade, sem dar a 

entender que se está querendo ensinar alguma coisa nova. Temos verificado, com a nossa 

própria experiência no Colégio Pedro II e no Instituto de Educação, como, não só é possível 

chegar a esse resultado, mas ainda como essa impregnação total do ensino com o 

pensamento funcional permite dar-lhe um cunho de maior vivacidade (mais vivo) e mais 

interessante realidade. 

Objetivos da educação do pensamento funcional 

 Antes de indicarmos de que modo poderá ser a matéria penetrada em suas diferentes 

partes da idéia de funcionalidade, vejamos como os autores modernos procuram discriminar 

os escopos da educação funcional. 

O reconhecimento da dependência de uma quantidade variável em relação a outra é 
considerado pelos autores como sendo um dos aspectos importantes do pensamento 
funcional. Outros aspectos são: reconhecer o caráter de relações entre variáveis; 
determinar a natureza das relações; exprimir relações em símbolos algébricos e 
reconhecer de que modo uma alteração em uma das variáveis Interdependente afeta 
os valores das outras. 

O objetivo a atingir será naturalmente o desenvolvimento das várias características 

do pensamento funcional. Dos diferentes aspectos do conceito de função, a dependência é, 

talvez, o mais familiar ao aluno em cuja experiência diária, como acima lembramos, essa 

idéia já foi previamente por ele adquirida. 

 Na escola secundária ser-Ihe-á, então, ensinado que o caráter de dependência é, 

muitas vezes, precisado por meio de igualdades e fórmulas; mas já deve ter aprendido a 

reconhecer a dependência antes que a fórmula ou a equação sejam efetivamente 

descobertas. 

 Assim, dever-se-á fazer sentir ao estudante que a soma dos ângulos de um polígono 

depende do número de lados, antes de mostrar-lhe o caráter preciso dessa dependência, e 

de estabelecer a fórmula S = (n – 2).180º. Do mesmo modo, poder-se-á levá-lo a 
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compreender que a área de uma figura depende de certas dimensões da mesma, e, antes 

de deduzir a fórmula de resolução da equação do 2º grau, ele poderá compreender que a 

natureza e o valor das raízes da equação dependem dos valores dos coeficientes. 

 O hábito de sentir e reconhecer a existência de relações, mesmo quando estas não 

possam ser expressas como leis matematicamente precisas, deve ser seguramente 

adquirido. Tomando-se uma série de dados numéricos, como temperaturas, populações, 

produtos do país, distribuição de impostos, etc., estes podem ser organizados em forma 

tabular. A conexão entre os dados de uma dessas tabelas, que a princípio não se notará, 

será reconhecida após um exame e uma interpretação mais cuidadosa, com o auxílio de um 

arranjo em ordem de grandeza ou da comparação dos dados dois a dois, ou com o total, ou 

com a média. 

 Este modo de estudar as tabelas numéricas permite, evidentemente, no aluno 

adquirir uma melhor compreensão da representação tabular, do que quando concebe a 

tabela meramente como uma série de fatos isolados. Além disso, desenvolve-lhe o treino no 

pesquisar e reconhecer relações. Com a resolução de problemas, far-se-á o treino de 

habilidade para exprimir relações por meio de fórmulas algébricas. 

 Como assinala Breslich, porém, embora se cuide às vezes da construção de tabelas 

por meio de uma fórmula dada, o problema inverso que consiste em obter uma fórmula por 

meio de uma tabela conhecida é geralmente desprezado. Para exercício dessa passagem da 

expressão tabular para a fórmula algébrica, não faltam exemplos na matemática elementar: 

enésimo termo de uma progressão, soma dos ângulos de um polígono, fórmula do binômio, 

etc. 

 Outro caráter importante do pensamente funcional é a compreensão do modo pelo 

qual a mudança de uma variável afeta outras a ela relacionadas. Isso pode ser conseguido 

principalmente com a consideração das fórmulas da geometria elementar (C = 2πR, V = 

πR2h, etc), ou das figuras geométricas. 

 Vejamos, agora, de modo mais particularizado, como se pode utilizar o conceito de 

função nas diferentes partes da matemática secundaria. 

Utilização do conceito de função no estudo da álgebra 

 A álgebra é a parte da matemática em que o ensino poderá mais facilmente 

beneficiar-se da influencia do pensamento funcional. Que faltava alguma coisa ao estudo da 

álgebra elementar, bem se compreende, observando o movimento de interesse pelo ensino 
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dessa parte da matemática, surgido no início do século XX, principalmente na América do 

Norte, onde, segundo N. J. Lennes, da Universidade de Montana, escreveram-se naquele 

período mais de 1500 artigos, monografias, livros e relatórios sobre o assunto. 

 De toda essa vasta produção, o fato que mais se evidencia é que “se acredita estar 

alguma cousa errada em relação ao ensino da álgebra, mas ser possível encontrar um 

remédio eficaz”. Este remédio é, sem duvida, a utilização do conceito de função que deverá 

ligar os diferentes pontos, dando-lhes vida e interesse reais. Em vez de fazer do estudo da 

álgebra, a simples construção de um sistema eficiente de expressão simbólica, “é da maior 

importância que o aluno possa ser levado a perceber claramente a cada passo, que tanto as 

fórmulas como a manipulação referem-se sempre a realidades fora delas mesmas”. 

 Procurando, a todo instante e desde o inicio, fazer ressaltar as conexões existentes 

entre os elementos das fórmulas mais simples, alcançaremos naquele escopo com 

facilidade; mas, como já foi acentuado, evite-se começar por uma explicação ou por uma 

definição do conceito de função. Tomando, por exemplo, a fórmula do movimento uniforme, 

no caso da velocidade de 60km/h, d = 60t podemos calcular uma série de valores de 

correspondentes a uma série de valores de t. Perguntaremos então o que acontece a d, 

quando t aumenta de 2 para 3? De 4 para 5? Se t aumenta de uma unidade, o que acontece 

a d? Chamemos a atenção para o fato de que a resposta é a mesma, qualquer que seja o 

valor de que parte o aumento constante de t. Repitamos a mesma história, de modo mais 

breve, quando t diminui. 

 “Que acontece a d quando t aumenta?” Por meio de perguntas desse gênero, 

chegaremos a falar na variação de d e levaremos o aluno a notar que “d varia 60 vezes mais 

depressa do que t”. Até aqui nenhuma definição de variável, de função ou de variação. 

Utilizando, com o mesmo fim, uma série de outras fórmulas, serão organizadas perguntas 

análogas com o objetivo de destacar o caráter das funções envolvidas nas mesmas. 

 A mesma linguagem pode ser usada no estudo das fórmulas de progressões e na 

resolução de problemas de geometria. Seria preciso, ainda, lembrar quanto ganha em 

clareza e interesse o estudo da equação do 2º grau e da variação do trinômio, quando 

estudados à luz do conceito de função e com o auxilio da representação gráfica? 

 E conto o estudo da função exponencial e dos logaritmos se revestem de aspecto 

mais real, gravando-se naturalmente no espírito do aluno, desde que as sumas propriedades 

podem ser vistas nas curvas dessas funções? 

 Concluamos este parágrafo citando ainda uma vez o Professor Lennes: 
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Prestando à Idéia de funcionalidade e atenção que sugerimos, o curso de álgebra 
adquire uma significação mais Iarga do que sucede quando o estudo fica quase 
totalmente limitado à técnica das operações algébricas por mais necessária que seja 
esta técnica para aqueles que têm de fazer uso normal da álgebra elementar. Ela, de 
algum modo, abre, segundo penso, os olhos do aluno para as relações funcionais, 
que se encontram no mundo em que ele vive, e para a possibilidade de representar 
muitas das mais importantes dessas relações por meio de fórmulas e expressões 
algébricas de uma bela simplicidade. 

Utilização do conceito de função em geometria 

 Ainda aqui, deparamo-nos a cada momento, com situações em que se pode atrair a 

atenção do aluno para a idéia de função. As relações métricas no triângulo, nos polígonos 

regulares e no circulo, bem como as fórmulas para avaliação de áreas e volumes 

apresentam inúmeras oportunidades para exercitar o pensamento funcional. 

 Nenhuma dessas oportunidades deve ser perdida; embora ligeiramente, o professor 

não deve deixar de, a cada passo, falar em função, dependências, variáveis, impregnando, 

repetimos ainda uma vez, todo o ensino da idéia de funcionalidade. 

 “Na geometria, dá-se tanta atenção às demonstrações lógicas, que o estudo das 

relações funcionais tem sido grandemente negligenciado”. A reação contra isso só pode ser 

benéfica; não há perigo de prejudicar-se ao treino do pensamento lógico. 

Quanto à formação dos espíritos, por certo que ela nos deve preocupar; mas pensa 
alguém que os métodos particulares e limitados, que as questões que os alunos 
sentem confusamente serem inúteis e fictícias contribuem melhor que os métodos 
gerais, para essa formação? E se os alunos puderem entrever a força destes 
métodos, estarão eles menos dispostos a fazer una esforço para se apossar de tais 
recursos e aplicá-los cota segurança? 

Não se deve perder de vista a vantagem de grupar teoremas que possam ilustrar um 

principio geral. Assim, na medida de ângulos, “o problema geral é a medida do ângulo 

formado por duas retas concorrentes por meio dos arcos Interceptadas num circulo que elas 

cortam ou apenas tocam. Mudando as posições das retas, de modo que o ponto de 

interseção fique no interior, ou no exterior do circulo. ou sobre ele. e fazendo girar os lados 

do ângulo, de modo que se tornem tangentes ou secantes, a relação entre os teoremas 

particulares e o principio geral facilmente se reconhecerá. Fácil será, também, fazer variar 

um dos ângulos de um triângulo, de modo que, tomando-se agudo, reto ou obtuso, o 

quadrado do lado oposto será menor, igual ou maior que a soma dos outros dois. 

 Geralmente acham-se as áreas das figuras planas por meio de regras e fórmulas, 

sem que se chame a atenção para quaisquer relações funcionais; no entanto, o aluno terá 

uma visão muito mais larga do problema se lhe acentuarem as relações ali existentes. 
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Quantas oportunidades se apresentam no estudo das áreas para treinar o estudante no 

pensamento funcional? Mas não só aí. Não há, pede-se dizer, um único ponto de geometria 

em que tais oportunidades não se apresentem. É como observa Breslich: “Se o professor 

prestar atenção sistemática às relações funcionais em todo o curso de matemática, a 

verdade da afirmação de Klein de que a função é a alma da matemática tomará uma 

significação cada vez maior”. 

 Não precisamos, por certo, referir-nos ao grande auxilio que a idéia de função vem 

trazer ao estudo das relações trigonométricas, pois justamente aí, já há muito, se costuma 

estudar a variação das funções angulares com auxilio da sua representação gráfica. 

Conclusões 

1. A noção de função deve ser adotada como idéia axial no ensino da matemática, capaz de 

estabelecer um elo unificador dos vários assuntos tratados na escola secundaria e de modo 

a ser a alma do corpo em que se organiza toda a matéria. 

2. Além da aptidão para ligar os vários assuntos em um todo, a educação do pensamento 

funcional merece ser feita na escola secundária, não só tendo em vista as exigências 

práticas e culturais da vida moderna, como pela sua aptidão para constituir um meio 

altamente educativo do pensamento lógico e um verdadeiro método de estudo. 

3. A idéia de função vem ainda dar ao ensino da matemática secundária mais vida e mais, 

interesse, permitindo não só tratar de questões de maior realidade para o aluno, como 

estabelecer conexões a outras matérias mais concretas. 

4. O desenvolvimento da idéia de função é perfeitamente acessível ao estudante do curso 

secundário (de 11 a 16 anos), desde que atenda ás normas que se seguem. 

5. A idéia de funcionalidade, a ser desenvolvida paulatinamente e gradativamente, da 1ª á 

última série do curso, deve penetrar todo o ensino, trazida constantemente em foco, na 

infinidade de ocasiões que se apresentam para isso, no estudo de todas as partes da 

matéria. 

6. Começando pela simples e vaga idéia de dependência, passar-se-á depois à de relacional 

idade e a de funcionalidade, apresentadas sob o tríplice aspecto (tabular, gráfico e 

algébrico), evitando-se de inicio as definições formais e as demonstrações rigorosas. 

Atividades 

1. Analise a evolução do conceito de função no domínio matemático e no filosófico. 
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2. Dê exemplos da presença da noção de função nas ciências naturais e nas sociais 

descrevendo e comentando seus aspectos matemáticos característicos. 

3. Discuta a importância do conceito de função na análise matemática atual. 

4. Seria possível adotar outra idéia central para a unificação do ensino, que não a de função, 

proposta por Felix Klein? Comente. 

5. Felix Klein teria tido precursores na sua idéia de adotar o conceito de função como noção 

axial do ensino? Comente. 

6. Como o fortalecimento da idéia de função contribuiu para o aperfeiçoamento das demais 

ciências, no sentido de um maior grau de matematização. 

7. As idéias de Euler acerca do conceito de função evoluíram no decorrer de sua vida. 

Descrever essa evolução mediante exemplos adequados, comentando suas características. 

8. Um comentário por Liu Hui (c.séc. III) em um problema do Capítulo 7 do livro Jiuzhang 

Suan-shu (Nove Capítulos na Arte Matemática) sugeriu um explicação da solução do referido 

problema por um ponto de vista de dependência funcional (em lugar de resolver equações 

simultâneas). Compondo uma tabela de x (número de pessoas), S (soma total de acordo 

com a primeira regra), S' (soma total de acordo com a segunda regra) e S – S', explique 

como a solução pode ser obtida. 

O problema refere-se a uma situação similar a seguinte: 

“Um certo número de pessoas deseja comprar um artigo. Se cada pessoa contribui 

com 8 reais (m), o montante recolhido apresenta um excedente de 3 reais (n). Se cada um 

contribuir com 7 reais (m’), haverá um déficit de 4 reais (n’). Quantas pessoas (x) fazem parte 

do grupo? Quanto é o custo daquele artigo (y)?” 

A solução é dada como: 
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9. Descreva as transformações sofridas pela definição de função desde Leibniz até Dirichlet. 

Quais as relações com a definição atual? 

10. Caracterize a continuidade e descontinuidade de uma função a partir dos conceitos de 

variável e limite. 

11. O que chamamos de uma função contínua, atualmente? A definição de função contínua 

é ambígua? Investigue o exemplo de Cauchy apresentado 1844. 
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12. Estabeleça um teorema em séries de potências das quais podem ser consideradas como 

a versão moderna da continuidade analítica, estabelecida entre os séculos XIV e XVIII. 

13. Considerando a noção de função como idéia central para a unificação da matemática, 

proposta por Felix Klein, escolha um tópico de aritmética, geometria ou trigonometria e o 

apresente através de uma perspectiva funcional. 

14. O desenvolvimento histórico do conceito de função é considerado importante para a 

estruturação da análise matemática atual. Justifique essa afirmação através de exemplos. 

15. Qual a relação entre a noção de variável e a noção de limite? De que modo ambos 

implicam no desenvolvimento do conceito de função? 

16. Qual a relação entre a noção de limite e o conceito de função? Em que sentido ambos 

implicam nos estudos de continuidade e descontinuidade de uma função? 

17. Qual a relação entre o conceito de função e o conceito de derivada, considerando os 

aspectos referentes a continuidade e descontinuidade de uma função? 

18. Como você relaciona, a partir de agora, as noções de variável, limite, função e derivada? 



175 

Anexo E: Quadro resumido do desenvolvimento do conceito de função 

 QUADRO RESUMIDO DO DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE FUNÇÃO1

Época/ 

civilização 

Assunto 

/Local 

Estágio do desenvolvimento do assunto função 

2000 a.C. 

Babilônicos 

Astronomia na 

Babilônia 

Matemáticos babilônicos usavam tabelas sexagesimais, de quadrados e de 

raízes quadráticas, de cubos e raízes cúbicas, e outras tabelas para 

cálculos. Revelando assim "um instinto de funcionalidade". 
Pitagóricos Matemática e 

ciências 

naturais. Grécia 

Encontra-se formas de aparecimento do conceito de função determinando 

leis quantitativas de diversas quantidades físicas Exemplo: "o 

comprimento e a altura da nota emitida por cordas da mesma espécie 

Escola de 

Alexandria: 

Ptolomeu 

Astronomia, no 

livro "Almagesto " 

Alexandria 

Construção de tabelas correspondentes às tabelas de seno Tabelas 

construídas por métodos numéricos e de interpolação. 

Séc.XIV 

Oresme 

Representação 

Gráfica. França 

Teoria das latitudes e longitudes das formas, precursora da representação 

gráfica. Teoria prestigiada nos séculos XV e XVI. 

Séc.XVII Fermat e 

Descartes 

Aplicação da 

álgebra à 

geometria. 

Concepção de função como relação entre dois conjuntos de números. 

Introduz função por meio de fórmulas e equações, pelo método 

analítico. 

Final do séc. XVII 

Newton e 

Leibniz.

Conceito de 

função. Inglaterra 

e Alemanha 

Primeira vez que a palavra função aparece em um manuscrito. 

1667-1748 

Jean Bemoulli 

Definição 

explicita de 

função 

Definição:” Chamamos função de uma grandeza variável uma quantidade 

composta de qualquer maneira que seja desta grandeza variável e de 

constantes". (1718).  

1707-1783 

Euler 

Conceito de 

função. Suíça. 

"Uma função de uma quantidade variável é uma expressão analítica 

composta de qualquer modo que seja, desta mesma quantidade e números ou 

quantidades constantes". 

Dirichlet (1805-

1859) e 

Lobatchevsky 

(1793-1856)

Definição de 

Função: França 

e Russia 

Definição geral de uma função(1837): “Se uma variável y é assim 

relacionada a uma variável x, que  sempre que um valor numérico é 

marcado com x, há uma regra de acordo com a qual o único valor de y 

é determinado, então y é considerado uma função de variável 

independente x”.
Fim do séc. XIX e 

começo do séc. XX

Definição de 

função em 

cursos de 

análise 

matemática 

Diz-se que y é função de x se a cada valor de x de um certo intervalo 

corresponde um valor bem definido de y sem que isso exija entretanto 

que y seja definido sobre todo intervalo pela mesma lei em função de x, 

nem mesmo que y seja definido por uma expressão matemática 

explicita de x. 

                                                          
1Ver (SCHWARZ, 1995, p. 15). 
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Anexo F: Atividades para a sala de aula 

Funções: atividades para a sala de aula1

1. A chama da vela de aniversário 

Fixe uma vela, deitando algumas gotas de cera de outra vela num prato e prepare um 

relógio que permita medir intervalos de 30 segundos. Acenda a vela, medindo-a de 30 em 30 

segundos, apagando e acendendo de 

novo. Registre na tabela o tempo em 

segundos e o comprimento da vela (em 

cm). Complete a tabela calculando a 

porção de vela derretida (desde o início) 

no fim de cada período de 30 segundos. 

Represente graficamente a função que 

relaciona o tempo (x) com a quantidade 

de vela ardida ao fim desse tempo (y ). 

• Ao fim de 3 minutos que porção de vela terá derretido? 

• Quanto tempo pode permanecer esta vela acesa? 

• Trace uma curva que se ajuste ao conjunto de pontos marcados. 

• Indique uma equação desta reta 

2. Jogos Olímpicos 

O gráfico que seguinte nos informa sobre o tempo gasto (arredondados a minutos) na 

maratona dos Jogos Olímpicos da era moderna. Os Jogos Olímpicos da era moderna 

tiveram início em 1896. 

                                                          
1

Texto adaptado pelos professores I. A. Mendes e S. M. C. da Rocha do livro Funções 10º Escolaridade, que corresponde ao 
nosso 1º ano do Ensino Médio, de autoria de Paula Teixeira; Adelina Precatado; Carlos Albuquerque; Conceição Antunes e 
Suzana Nápoles. Lisboa: Ministério da Educação/Depto. De Ensino Secundário, 1997. 
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• De quantos em quantos anos é que se realizam os Jogos Olímpicos? 

• O que aconteceu em 1916? E em 1940? E em 1944? 

• Em que anos o tempo gasto na prova foi de 2 horas e 20 minutos? 

• Qual é o atual recorde olímpico da Maratona? 

• Ao longo dos anos como foram evoluindo os tempos gastos nas provas desta 

modalidade? 

3. Temperatura Ambiente 

No gráfico estão registradas as temperaturas ambiente durante um período de 48 

horas (dois dias) de outono. 
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• Que variáveis estão relacionadas através desta função? 

• Qual é o domínio? E o contradomínio? 

• A que horas se fez sentir a temperatura máxima em cada um dos dias? E a     mínima? 

• Qual foi a temperatura máxima durante este período?  
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• Em que altura do dia subiu mais rapidamente a temperatura? Porque terá sido? 

• E quando desceu mais bruscamente? 

• Elabore um pequeno relatório que inclua as principais características desta função e o seu 

significado relativamente à situação da realidade que está a ser estudada. 

4. O baile 

Os alunos concluintes de uma escola decidiram organizar um baile na escola. A 

comissão constituída para a organização, depois de várias investigações, apresentou aos 

colegas o gráfico seguinte. 

a) Quantos bilhetes eles terão que vender para 

não terem prejuízo? 

b) Os lucros do baile destinam-se à compra de 

um equipamento que custa em 200 reais. Qual o 

número mínimo de bilhetes que será necessário 

vender para cobrir essa despesa? 

c) Qual é o prejuízo no caso de não se vender 

nenhum bilhete? 

d) Qual é a situação mais vantajosa, vender 145 

bilhetes ou 150? Que explicação pode se encontrar para esta situação? 

5. Viagens 

Quais dos gráficos a seguir podem representar viagens? Em todos os gráficos d é a 

distância relativa a um ponto de partida e t o tempo. Fundamentar a resposta. 

ddd
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6. Distância de casa 

Fazer corresponder a cada situação o gráfico que melhor se lhe ajusta. Todos os 

gráficos representam a distância de casa. 

Situações (S) 

(S1) O Antonio resolveu ir correr durante duas horas para se preparar para a maratona da 

escola. Saiu de casa e regressou para tomar banho. 

(S2) No dia seguinte o Antonio voltou para treinar, mas desta vez para um circuito de 

atletismo.  Saiu de casa, foi de carro até ao local onde iria treinar, correu durante duas horas 

e voltou à casa de carro. 

(S3) No terceiro dia o Antonio resolveu voltar a ir para o estádio de carro. No meio da viagem 

reparou que tinha se esquecido do equipamento para treinar. Saiu do carro, regressou para 

casa a pé, voltou a apanhar o carro e lá foi ele para o seu treino de duas horas. 

GRÁFICOS 

7. Observação de gráficos 

a) Observe os gráficos das funções que se seguem e indique para cada uma delas: 

• Domínio; contradomínio; zeros; os intervalos em que a função é positiva; os intervalos em 

que a função é negativa. 
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b) Observe os gráficos das funções que se seguem e indique para cada uma delas: domínio; 

contradomínio; zeros; intervalos em que a função é crescente; intervalos em que a função é 

decrescente; intervalos em que a função é constante. 

c) Observe os gráficos das funções que se seguem e indique: 

• Os extremos relativos e absolutos, caso existam.  

• Qual o comportamento da função quando x tende para + ∞∞∞∞ ? E para - ∞∞∞∞ ? 

• Quais destas funções não são contínuas e quais os pontos de descontinuidade. 

• Como é o crescimento ou decrescimento de cada uma das funções?  Para uma mesma 

função dê exemplo de crescimentos diferentes. Dê exemplos de crescimentos do mesmo 

tipo. 
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8. Representação gráfica 

8.1. Faça o esboço do gráfico de uma função que satisfaça as seguintes condições: 

a) domínio: IR; contradomínio: ]5, +∞[ 

b) domínio: [0, +∞[;   contradomínio: ]−∞, 0[ 

c) crescente em ]−∞, 1[;    f(2) =2;    contradomínio: ]−∞, 3[ 

d) positiva em]−3, 7[;    f(0) =2;    contradomínio: ]−∞, 3[ 

e) tende para infinito quando x se aproxima de 4; se aproxima de - 2 quando   x toma 

valores muito grandes; seja descontínua para x = 7. 

8.2. Forme um grupo com um ou dois colegas. Escolha uma das cinco representações 

gráficas feita por você e tente transmitir-lhe, oralmente, o gráfico que você escolheu de modo 

que ele consiga registrar um gráfico semelhante ao teu. 

8.3. Compare os outros gráficos com os do seu colega. Todos os gráficos estão de acordo 

com as condições exigidas? 

9. Estudar as funções seguintes 

a)  y = x         b)  y = x2               c)  y = x3                 d)  y = x4                e) y x=

f) y
x

=
1

            g)  y
x

=
1

2              h)  y x=             i)  y = int(x)           j) y
x

=
−
3

2

Para cada uma dessas funções registre: 

• O gráfico; domínio e contradomínio; intervalos de monotonia; extremos; continuidade 

• Simetrias relativamente à origem e ao eixo dos y 

• O que acontece quando x tende para infinito (-∞ ou +∞) 

• O que acontece na proximidade dos pontos que não pertencem ao domínio. 

10. Simetrias  

Representar o gráfico da cada uma das funções indicadas. 

a) y1 = x                 b) y2 = 2x                    c)y3 = x + 2          d)y4 = x2          d) y5 = - 2x2 

e) y6 = (x - 3) 2       f) y7 = 0.5x2 – 3            g) y8 = x3            h) y9 =  4x3 



182 

i) y10 = (x - 3) 3       j) y11 = x3 + 1                 l) y12 = x4 

Para cada uma dessas funções registre simetrias encontradas em relação: 

• Ao eixo das ordenadas 

• À origem  

• A uma outra reta.  

Dê exemplos de outras funções que tenham eixos de simetria ou que sejam simétricas 

relativamente à origem. 

11. Dizer qual é o valor lógico das afirmações seguintes. Em cada caso explicar porquê. Nas 

que forem falsas apresentar um contra-exemplo. 

a) Uma função é par quando o seu gráfico tem um eixo de simetria 

b) O gráfico de uma função ímpar passa sempre pela origem do sistema de coordenadas. 

c) Se f é uma função polinomial de grau par, então f é uma função par. 

d) Se f é uma função polinomial de grau par, então f pode ser uma função ímpar. 

12. Função Quadrática 

12.1. Representar graficamente as seguintes funções: 

a) y ==== x2        b) y = 2x2         c) y x=
1

3
2         d) y = − x2         e)y = − 2x2        f) y x= −

1

3
2 . 

12.2. Analisar os gráficos e registrar as conclusões. Indique nomeadamente, para cada 

função: 

• O domínio 

• O contradomínio 

• A existência de eixo de simetria 

• A existência e o número de zeros 

• Intervalos de monotonia 

• Sentido da concavidade 

• Coordenadas do vértice da parábola 
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12. 3. No caso geral como se relaciona o gráfico da função y ==== ax2 com o de y = x2?  Como é 

que o parâmetro a influencia o gráfico da função? 

12.4. Faça um estudo semelhante para as funções do tipo:

a) y = ax2 + k        b) y = a(x + h)2       c) y = a(x + h)2 + k. 

Explicite os efeitos dos parâmetros a, h e k relativamente aos gráficos das funções. 

12.5. Elabore um relatório com o registro dos gráficos e as conclusões a que chegaste. 

Lavando em conta o que aprendeu, descreva como você pode obter o gráfico de cada uma 

das funções a partir do gráfico de f(x) = x2: 

a) y = −−−− 3x2             b) y = (x + 4)2                  c) y = 2( x - 5)2 + 0,7 

13. Mais funções quadráticas 

• Represente graficamente a função y = (x−1) (x+5). 

• Observa o gráfico. Qual o significado de 1 e 5 relativamente ao gráfico? 

• Investigue os gráficos das funções da família y = (x+a)(x+b). Atribui vários valores, 

positivos, negativos e zero a a e a b; experimenta também o caso em que a = b. 

• Qual é o significado de a e b relativamente ao gráfico? 

• Defina, através das suas expressões analíticas, funções que correspondam aos 

seguintes gráficos. 

                                       

                                   

(A) (B) 

(C) (D) 
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14. Pense em todos os triângulos com dois lados iguais e um diferente, com perímetro 50 

cm. 

a) Encontre a função que relaciona o lado diferente com qualquer dos outros lados. 

Represente essa função graficamente. 

b) Entre que valores pode variar o lado diferente? E os dois lados iguais? 

c) Representa o gráfico da função que nos dá a área de cada um dos triângulos em função 

de um dos lados iguais. 

d) Quais as dimensões do triângulo que tem área máxima? 

15. A propósito de caixas 

Dispomos de um retângulo de cartolina de 50 cm ×××× 20 cm e queremos fazer uma 

caixa com tampa. 

Indique as possíveis dimensões para a, b e x para que a caixa possa ser feita. Em cada 

caso determine o volume da caixa. Represente graficamente a função que nos dá os vários 

volumes em função de x. Que dimensões deve ter a caixa para que o volume seja máximo? 

(indique as medidas com aproximação ao milímetro) 

16. Decomposição de uma substância 

Mediu-se a massa de uma determinada substância A que estava se decompondo 

segundo uma certa reação química e obteve-se os seguintes valores:  

Tempo de reação  
(minutos)

Massa de A (gramas) 
0 200 
2 150 
4 110 
6 80 
8 55 

10 50 
12 50 
14 50 

a
b

x 
x 

x 

x

x

x 

x 

aa

aa

b
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a) Faça uma representação gráfica dos dados da tabela. 

b) Descreva como varia a velocidade da reação ao longo do tempo, ou seja, diz onde é que 

o decrescimento é mais ou menos acentuado. 

c) Em que momento é que a substância deixou de perder massa? 

d) Determine a velocidade média de decomposição de A no intervalo de tempo de 2 a 6 

minutos. 

17. Tempo de reação de um condutor 

Um motorista de um automóvel avistou um perigo na estrada. Então iniciou uma 

freagem. Sabe-se que quando um motorista decide frear passa certo tempo até que de fato 

ocorra a freagem (tempo de reação). Esse tempo permite que o carro ainda percorra um 

determinado espaço. Depois de apertar o freio, o carro não para logo. Percorre ainda certa 

distância que depende da sua velocidade. Conclusão, desde que o condutor se aperceba do 

perigo, até que o carro pare, percorre uma certa distância (y), que é tanto maior quando 

maior for a velocidade (x). Experimentalmente foram obtidos os seguintes valores: 

Velocidade 
do 

automóvel 
(km/h) 

Distância 
percorrida  

(por tempo de 
reação, em 
metros) (1) 

Distância 
percorrida  
(depois da 

freagem, em 
metros) (2) 

Distância 
total 

percorrida  
(1) + (2) 

10 2 1 3 
20 4 3 7 
30 6,5 6,5 13 
40 8,5 12 20,5 
50 10,5 18,5 29 
60 12,5 26,5 39 
70 14,5 36 50,5 
80 17 47 64 
90 19 60 79 

100 21 74 95 

a) Sabendo que o motorista ia a uma velocidade de 80 km/h, que distância percorreu desde 

que se apercebeu do perigo até o carro parar? 

b) Construa os gráficos correspondentes a cada uma destas situações. 

c) Tente encontrar a função que melhor se adapte a cada uma das situações: 

• Distância percorrida por tempo de reação; 

• Distância percorrida depois de se iniciar a travagem; 
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• Distância total percorrida desde que se decide travar até à paragem do automóvel. 

18. O retângulo ABCD da figura ao lado tem por dimensões 6 e 4. Sobre os lados marcam-

se os pontos E, F, G e H tais que AE = BF = CG = DH = x . Seja A a função que a cada x faz 

corresponder a área do quadrilátero EFGH. 

a) Verifique: 

• A(x) = 2x2 - 10x + 24 e que 0 ≤≤≤≤ x ≤≤≤≤ 4.  

• Para todos os valores de x,   A(x) ≥≥≥≥ 11,5. 

b) Represente graficamente a função A e verifica que: 

• É crescente em [[[[2,5 ; 4]]]] e decrescente em [[[[0 ; 2,5]]]]. 

• 11,5 é o mínimo. 

• Existem dois valores de x, correspondentes a dois quadriláteros diferentes, para 

os quais a área é 16 (considere o centímetro para unidade e desenhe em 

verdadeira grandeza). 

• Para se obter quadriláteros de área superior a 20,5 o x tem que pertencer ao 

intervalo [[[[0; 0,5]]]]. 

c) Determine o perímetro do quadrilátero que tem área mínima. 

O Concerto Rock 

O lucro (L) em reais, de um concerto com uma banda rock, organizado por uma 

associação de estudantes, é função do preço (p) dos bilhetes vendidos também em reais e é 

dado por: L(p) = -125p2 + 1250p - 2625. Para facilitar a elaboração deste modelo apenas 

foram tidos em conta os seguintes aspectos: encargos fixos com a banda, preço dos bilhetes 

e o número de bilhetes vendidos (que é função do preço). Note que quanto mais caros forem 

os bilhetes menos bilhetes se vendem e vice-versa. 

1. Fazer uma representação gráfica da função. 

2. Leia o gráfico e registre todas as informações que ele fornece acerca da situação. 

3. Mostre, algebricamente, que são equivalentes as seguintes expressões: 

(A)  −125p2 + 1250p - 2625   (B) p(-125p + 1250) - 2625 

 (C) -125(p - 5)2 + 500   (D) -125(p - 3)(p - 7) 

• Qual das expressões anteriores dá uma idéia mais clara do preço sugerido para os 

bilhetes? 

• Qual a expressão que mostra qual deve ser o preço mínimo do bilhete para que não haja 

prejuízo? 

F 

H 

B E 

C 

A 

D 
G 
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• Qual delas mostra mais claramente o custo fixo com a banda? 

• O que significa a expressão p(-125p+1250) na situação do concerto?  E a expressão 

−125p+1250? 

• Quantos bilhetes são previstos vender se o preço de cada bilhete for 2 reais? E se for 5 

reais? 
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Anexo G: Ficha de orientação para elaboração de relatório de atividades 

FICHA DE ORIENTAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Título da Atividade: Exibição de filmes - A história do π e Na trilha de Arquimedes

 Após a exibição do filme, elabore um relatório sobre o mesmo, para entregar na 
próxima aula. Nesse relatório você deverá incluir: 

1. A descrição de uma experiência que permita determinar π. 
2. A sua definição. 
3. A melhor aproximação e a pior aproximação encontradas na Antiguidade, acompanhadas 

do nome das civilizações que as utilizavam. 
4. Dois outros valores aproximados, utilizados na Antigüidade, acompanhados das 

civilizações antigas que os utilizavam ou dos matemáticos que as defendiam. 
5. Nome de dois matemáticos que lhe tenham determinado casas decimais 
6. Dois resultados geométricos em que ele figure 
7. Dois resultados não geométricos em que ele figure 
8. Dois âmbitos não matemáticos com resultados que dependam desse número. 
9. Duas situações aleatórias cuja probabilidade se exprime em função de π
10. Uma referência a Arquimedes. 

De todas as definições que os filmes apresentam do número π qual você escolheria 
para apresentar esse número: 
a) Ao cidadão comum? 
b) A um arquiteto? 
c) A alguém com formação científica? 

Valorize o seu trabalho do ponto de vista de conteúdo: 
• Relacionando o “fator de escala” com “razão de semelhança” 
• Com consulta de bibliografia, devidamente identificada 
• Com a inclusão de uma das justificativas para a fórmula da área do círculo. 

Igualmente, do ponto de vista do relatório em si mesmo, sugerimos que você se 
preocupe com: 
• A apresentação 
• A clareza da redação 
• A correção lingüística  
• A organização das informações recolhidas 
• O cuidado para evitar erros de escrita. 


