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RESUMO 
 

As dificuldades encontradas, na aprendizagem, por alunos de matemática 
vem sendo objeto de investigação por pesquisadores em educação matemática, no 
Brasil e no exterior. O objetivo deste estudo consiste em investigar as dificuldades 
na aprendizagem sobre funções matemáticas e a influência das concepções 
alternativas a partir dos erros dos candidatos acerca das questões sobre funções 
nas provas objetivas de matemática do vestibular da UFRN dos anos de 2001 a 
2008. Tendo como questões de estudo para alcançar o objetivo proposto: identificar 
a relevância do tema funções diante dos outros temas que são contemplados 
nessas provas; quais foram os tipos de funções mais privilegiados e os tipos de 
funções que foram menos privilegiados; analisar se a contextualização da questão e 
a presença de elementos não-textuais influenciaram no aumento de sua dificuldade; 
analisar se a representação semiótica agrega uma maior exigência a pergunta; 
analisar a respeito da exigência matemática da questão; analisar quanto ao 
desempenho dos candidatos para qual questão houve um melhor desempenho e 
qual questão houve o pior desempenho e identificar os erros mais freqüentemente 
cometidos pelos candidatos nessas provas. As reflexões de pesquisadores como: 
Radatz (1980), Cury (1994), Socas (1997), Borasi (1997), Franchi e Rincón (2004), 
Pochulu (2004) apresentam as dificuldades na aprendizagem matemática, que 
aparecem a partir dos erros cometidos pelos alunos, estes erros recebem a 
influência das concepções alternativas. O estudo que se apresenta nesta 
dissertação configura uma análise dos erros que os candidatos cometeram nas 
questões objetivas sobre o tema funções das provas do vestibular dos anos de 2001 
a 2008, a partir dos relatórios da COMPERVE/UFRN. Com a intenção de atingir aos 
objetivos propostos para este estudo, foram construídas categorias de análise. Os 
resultados encontrados foram: o tema funções é o mais freqüente dentre os demais 
com (28,1%); o tipo de função priorizada durante esses anos foi a função logarítmica 
com (24%); a contextualização das questões exige uma maior compreensão por 
parte do candidato do que as situações diretas; a caracterização semiótica possui 
elementos que estruturam essas questões que o educando deve saber associar ao 
texto; a exigência matemática possibilitou analisar que o procedimento médio foi o 
mais requisitado; o desempenho dos candidatos foi na maioria baixo (50%); e os 
principais erros que os candidatos cometeram foram realizar traduções incorretas 
das expressões que aparecem nas situações-problema; utilizar todos os dados que 
aparecem no problema sem levar em conta se o cálculo realizado responde à 
pergunta solicitada; não interpretar coerentemente as informações que vêm do 
gráfico; decodificar incorretamente os valores representados por literais em uma reta 
numérica. Os resultados sinalizam a necessidade de uma revisão das questões 
didático-metodológicas inerentes ao ensino de funções para os quais as dificuldades 
na aprendizagem se apresentaram. 
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RESUMEN 

 
La dificultad  que los alumnos encuentran  en el aprendizaje de matemática 

viene siendo objeto de investigación por estudiosos en educación matemática, tanto 
en Brasil como en el exterior. El objetivo de este estudio consiste em investigar las 
dificuldades en el aprendizado sobre funciones matemáticas y la influencia de las 
concepciones alternativas a partir de los errores que los candidatos acerca de las 
cuestiones sobre funciones en la prueba objetiva de matemática del acceso a la 
universidad de los años de 2001 a 2008. Teniendo como cuestiones de estudio para 
alcanzar el objetivo propuesto: 
contemplados en las pruebas de acceso a la Universidad; asi como cuáles han sido 
los tipos de funciones más privilegiados y menos privilegiados; analizar si la 
contextualización de la pregunta y la presencia de elementos no textuales han 
influenciado en el aumento de tal dificultad; analizar si la representación semiótica 
agrega mayor exigencia a la pregunta; analizar respecto a la exigencia matemática 
de la pregunta; analizar lo que se refiere al desempeño de los candidatos para 
verificar cuál pregunta tuvo mejor desempeño y cuál el peor e identificar los errores 
más frecuentemente cometidos por los candidatos en esas pruebas. Las reflexiones 
de los estudiosos como: Radatz (1980), Cury (1994), Socas (1997), Borasi (1997), 
Franchi e Rincón (2004), Pochulu (2004) presentan las dificultades en el aprendizaje 
matemático, que aparecen a partir de los errores cometidos por los alumnos, quando 
estos errores reciben la influencia de las concepciones alternativas. El estudio que 
se presenta en esta disertación configura un análisis de los errores que los 

pruebas de acceso a la Universidad de los años de 2001 a 2008, a partir de los 
relatorios de la Comissão Permanente do Vestibular COMPERVE/UFRN. Con la 
intención de alcanzar los objetivos propuestos para este estudio, fueran sido 
construidas categorías de análisis. Los resultados encontrados han sido: El tema 

priorizada durante esos años ha sido la función logarítmica con (24%); la 
contextualización de las preguntas exige una mayor comprensión por parte del 
candidato de lo que  las situaciones directas; la caracterización semiótica posee 
elementos que estructuran esas preguntas que el educando debe saber asociar al 
texto; la exigencia matemática posibilitó analizar que el procedimiento medio ha sido 
el más requisitado; el desempeño de los candidatos ha sido en la mayoría bajo 
(50%); y los principales errores que ellos han cometido han sido de realizar 
traducciones incorrectas de las expresiones que aparecen en las situaciones-
problema; utilizar todos los datos que aparezcan en el problema sin tomar en cuenta 
si el cálculo realizado responde a la pregunta solicitada; no interpretar 
coherentemente las informaciones del gráfico; decodificar incorrectamente los 
valores representados por literales en una recta numérica. Los resultados señalizan 
la necesidad de una revisión didáctico-metodológicas de la enseñanza de 
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Para o homem primitivo, a noção de espaço era um 
mistério incontrolável. 
Para o homem da era tecnológica é o tempo que tem esse 
papel.   
             Marshall Mcluhan 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A procura pelos cursos de ensino superior é hoje uma exigência de nosso 

mercado competitivo, porque vivemos em uma sociedade globalizada e esta 

globalização significa um fenômeno político de interdependência entre os países. 

Isso envolve influências recíprocas de culturas, em que a sociedade está inserida e 

em permanente deslocamento, buscando cada vez mais uma melhor condição de 

vida. A globalização também é um fenômeno tecnológico, pois estamos vivendo a 

era da informática e das telecomunicações (LEWANDOWSKI, 2004), de forma que a 

nossa sociedade necessita de profissionais cada vez mais capacitados.   

Nos anos de 2001 a 20081, através dos relatórios divulgados pela 

COMPERVE, foi registrada uma grande demanda de estudantes em busca de uma 

vaga nos cursos oferecidos, possivelmente, devido a fatos sociais, buscando uma 

especificidade. Em decorrência dessa busca, as Universidades têm adotado um 

sistema de seleção para o ingresso dos candidatos, por meio do vestibular. Este 

sistema tradicional de seleção se resume à realização de avaliações, na qual 

aqueles candidatos que obtiveram uma maior pontuação são os que se classificam 

para entrar na universidade.  

Em relação à seleção e aos outros processos de seleções para o acesso às 

universidades, é justamente a quantidade de candidatos, que almejam o ensino 

superior. Um dos fatores que aponta essa busca, em prol do êxito educacional, é a 

busca por uma qualificação específica, em determinada área do conhecimento e, 

principalmente, a busca por uma melhor qualidade de vida.  

Devido à crescente demanda de candidatos à procura das universidades 

públicas, tem existido uma desproporção para muitos alunos; em particular, aqueles 

que vêm das instituições públicas de nível médio, especificamente das escolas 

públicas estaduais, porque muitos desses alunos não possuem uma boa renda e, 

conseqüentemente, não possuem os mesmos favorecimentos de acesso ao ensino 

como os das escolas particulares. Conforme o relatório do SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação básica), a média nacional dos alunos demonstrou um 
                                                 
1 Conforme os relatórios da COMPERVE do período compreendido entre 2001 a 2007, a quantidade 
de alunos em busca de uma vaga tem aumentado sensivelmente: 2001 foram 20.235, 2002 foram 
23.383, 2003 foram 22.176, 2004 foram 24.467, 2005 foram 23.135, 2006 foram 24.473, 2007 foram 
22.796 candidatos e em 2008 foram 21.392 candidatos. 
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P 2, pois desenvolveram algumas habilidades na 

interpretação de problemas, porém não desenvolveram a capacidade de usar a 

linguagem matemática específica (ENEM, 2004, p. 11-12).  

Por essas situações, as políticas públicas têm buscado encontrar soluções 

para diminuir a desigualdade social, procurando diversas e diferentes alternativas 

para promover o acesso desses candidatos à academia, através da democratização 

do ensino superior. 

Os programas de seleção do vestibular influenciam o que deve ou não ser 

estudado na educação básica; por isso, eles têm ligação direta com o currículo e, 

conseqüentemente, na prática educativa do professor. As pesquisas desenvolvidas 

nessa área deverão analisar, verificar e apontar alternativas que dêem legitimidade 

para uma educação de qualidade, promovendo igualdade no acesso ao nível 

superior de ensino e, para isso, as universidades devem provocar a existência de 

um currículo que promova a igualdade social e a cidadania na educação básica. A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), em seu artigo 22, diz: A 

educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores .  

Devido a esses motivos, em nosso país, a elaboração de instrumentos de 

avaliação em larga escala, como é o caso do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio), uma das alternativas apontadas pelo MEC, com fins diagnósticos e dos 

exames para avaliar a Educação Básica, é do SAEB (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica), vêm se configurando importantes mecanismos de avaliação da 

qualidade da educação nacional (VIANNA, 2003). Essas alternativas devem verificar 

de que maneira estão sendo avaliados os alunos, e estabelecer uma relação entre 

esses exames e o vestibular, que é o produto e a seleção para a entrada dos alunos 

do ensino médio na universidade pública. 

Essas avaliações se configuram numa tendência mundial em estabelecer 

critérios diagnósticos que possam levar conhecer o estado da aprendizagem em 

                                                 
2 Os alunos nesse patamar desenvolvem algumas habilidades elementares de interpretação de 
problemas, mas não conseguem transpor o que está no enunciado para a linguagem matemática. 
(Relatório do Enem p. 11). 
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diferentes níveis de escolaridade, assim como, para possibilitar tecer comparações 

entre os sistemas educativos vigentes em diferentes países (DIAS et al., 2006). 

A Matemática, juntamente com outras Ciências, está inserida no currículo 

escolar. Portanto, será conteúdo que irá compor também a prova do vestibular, e 

divide o feito de estabelecer perguntas sobre as situações da vida cotidiana, refletir 

sobre o meio natural e do âmbito científico, que se apresentam ao estudante e 

eleger as respostas mais adequadas; dentre as possibilidades que se aplicam à 

cada realidade. Cabe situar como um dos principais propósitos do ensino da 

disciplina de Matemática, o de instigar reflexões sobre o lugar do conhecimento 

científico na vida do indivíduo e a sua relação com os outros tipos de saberes, 

dentre os quais, se incluem os saberes do cotidiano. 

Torna-se imprescindível destacar que o ensino dos conteúdos da 

Matemática não deve tratar apenas de incorporar elementos da ciência 

contemporânea aos currículos seguidos pelas escolas; levando em consideração, 

simplesmente, a sua importância instrumental. Dentre os objetivos que o ensino 

dessa disciplina deverá cumprir no ambiente escolar, conforme os PCNEM (BRASIL, 

1999), devem ser contemplados os aspectos que têm relação com a construção da 

visão de mundo; outros práticos; alguns instrumentais para a ação e aqueles que 

permitem a formação de conceitos, a avaliação e a tomada de posição cidadã. 

Dentre os aspectos inerentes ao ensino dos conteúdos de Matemática, 

também se insere a necessidade de que sejam desenvolvidas estratégias que 

priorizem uma abordagem problematizadora dos conteúdos do seu currículo, 

visando à promoção de um aprendizado que realmente transcenda à memorização 

de fórmulas, equações e até mesmo das propriedades, criando-se estratégias 

coerentes para o ato de aprender. 

Nesse sentido, emerge a problematização conteúdo 

de estudo desse trabalho, que sugere, de acordo com os resultados divulgados pela 

COMPERVE  Comissão Permanente do Vestibular da UFRN  uma reflexão por 

ser um dos temas abordados na prova do vestibular que conduz a uma grande 

quantidade de erros/acertos e por esse conteúdo estar presente em várias áreas do 

conhecimento, participando intensamente do dia-a-dia do aprendiz; por isso o 

professor, muitas vezes, utiliza exemplos do cotidiano para explicar o referido tema.  
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Desse contexto surgem os trabalhos de pesquisa que buscam os caminhos 

que levam à apropriação do saber escolar e fazem referência às dificuldades que se 

apresentam à aprendizagem dos conteúdos curriculares. É importante ressaltar que 

durante o ensino de funções, vários critérios devem ser reconhecidos como 

partícipes do processo de aprendizagem, dentre os quais, não figura apenas o fato 

desses estarem atreladas ao currículo escolar, devendo ser consideradas as 

características próprias e inerentes ao conteúdo e o interesse que esses conteúdos 

podem suscitar no aluno. 

As pesquisas sobre as dificuldades de aprendizagem dos conteúdos das 

ciências naturais têm demonstrado a coexistência de diversos fatores, que 

concorrem no seu surgimento. Algumas dessas dificuldades decorrem da 

manutenção das concepções alternativas que o estudante constrói sobre os 

conteúdos básicos de Ciências Naturais e da Matemática, quando tratados em 

diferentes níveis de complexidade, durante o Ensino Fundamental e Médio; outras 

derivam das questões didático-metodológicas inerentes ao seu ensino; e ainda 

existem aquelas inerentes ao conteúdo, contudo, as manifestações dessas 

dificuldades aparecem exatamente nos erros cometidos por esses estudantes. 

Temos, neste trabalho, como objetivo geral, investigar as dificuldades na 

aprendizagem sobre funções matemáticas e a influência das concepções 

alternativas a partir dos erros dos candidatos acerca das questões sobre funções 

nas provas objetivas de Matemática do vestibular da UFRN, dos anos de 2001 a 

2008.  

E, para alcançarmos este estudo, com os objetivos específicos, procurou-

se: 
a) destacar que lugar ocupa o tema funções no conjunto dos outros temas 

avaliados no vestibular;  

b) identificar quais são as funções mais privilegiadas e as menos 

privilegiadas; 

c) caracterizar as questões das provas quanto a contextualização ou não 

das questões; 

d) conhecer as representações semióticas que podemos encontrar nessas 

questões; 
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              e) caracterizar as questões das provas quanto à exigência matemática da 

questão, o tipo de função e sua contextualização; 

              f) identificar o desempenho dos candidatos de acordo com a 

contextualização e o índice de aproveitamento (IA) da questão; 

g) conhecer quais os erros mais freqüentes de acordo com o tipo de função. 

Neste estudo, nos deteremos em analisar as questões objetivas que 

envolvem as funções matemáticas, no processo avaliativo do vestibular da UFRN, 

conteúdo considerado, pelos matemáticos, de suma importância, no Ensino Médio, 

desde sua relação com conjuntos (correspondência biunívoca), e os números reais 

até sua formalização algébrica, passando pelo seu caráter funcional como apontam 

os últimos anos este ocupa lugar de destaque nas pesquisas em 

educação matemática, em função de dois aspectos fundamentais: possibilita a 

interação entre os diversos tópicos da matemática e é um dos principais conteúdos 

pré-requisitos para grande parte de assuntos desenvolvidos no Ensino Superior. 

(RÊGO, 2000 p. 20). 

A abordagem desse conteúdo no currículo matemático inicia-se desde os 

primeiros anos de vivência do aluno na escola, passando por vários procedimentos 

no Ensino Fundamental, para que o aluno compreenda sua relevância no mundo em 

que vive. E tem sua ênfase a partir da primeira série do Ensino Médio, quando os 

professores estabelecem o conceito de função intuitivamente, com exemplos 

práticos do dia-a-dia, para alavancar a idéia de função apenas ligada à dependência 

funcional para definir o que é relação. Posteriormente, função é tratada como caso 

particular de relações, quando, muitas vezes, são esquecidas as situações-problema 

que envolvem a aplicação de função ou, são substituídas por exercícios que 

abordam as expressões algébricas, sem sentido, dentro da definição de cada 

especificidade dos tipos de função.  

Para alcançarmos os propósitos deste trabalho, apresentaremos alguns 

elementos que podem inferir e/ou influenciar no surgimento das dificuldades na 

aprendizagem dos conteúdos de funções. Para chegar aos nossos objetivos, 

utilizaremos algumas categorias de análises que são: Índice de Aproveitamento da 

Questão (IA), Contextualização da Questão, Exigência Matemática, Tipo de Função, 

Representação Semiótica e o erro.  
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No processo de ensino-aprendizagem, no Ensino Médio, percebemos que 

as situações-problema retornam a ser discutidas no final do estudo de funções, 

perdendo o sentido de sua aplicabilidade. Devemos, portanto, explorar os problemas 

+ (BRASIL, 2001, p.121).   

 

As fontes para a definição do objeto de estudo desta pesquisa que 

contribuíram na seleção dos objetivos propostos para o desenvolvimento do 

trabalho, foram os relatórios emitidos pela Comissão Permanente do Vestibular 

(COMPERVE), que é o órgão responsável pela organização e realização do 

processo seletivo vestibular da UFRN. As discussões desenvolvidas durante os 

seminários organizados pela COMPERVE, no período de 2001 a 2008, nos quais os 

resultados do processo seletivo são pedagogicamente discutidos, também 

subsidiaram as reflexões quanto às dificuldades de aprendizagem dos conteúdos 

contemplados nessas provas. 

As provas de Matemática do vestibular da UFRN, aplicadas no período 

compreendido entre 2001 e 2008, foram vistas como um importante instrumento de 

avaliação e seleção de candidatos, favorecendo o desenvolvimento do estudo sobre 

funções. Nesse período, houve diversas mudanças no vestibular da UFRN; quanto 

ao número de questões na prova de múltipla escolha - anteriormente essas provas 

apresentavam 20 (vinte) questões, em seguida, passaram a ser compostas por 15 

(quinze) questões e, atualmente, contém 12 (doze) questões. 

Dentro desse contexto, percebemos que o vestibular é um momento de 

grande importância para o aluno e que, sua aprovação ou não, interfere diretamente 

em seu contexto social, pois até mesmo seus familiares ficam contagiados com o 

desempenho dos mesmos na seleção.  

O estudo sobre função, analisando as perguntas objetivas e fazendo 

inferências sobre as respostas dos alunos, assumirá de maneira relevante uma 

conotação de grande importância social, porque poderá nos fornecer subsídios 

significativos sobre o processo de ensino-aprendizagem a respeito do referido 

estudo. 
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Portanto, devemos juntar a essa problemática questionamentos a respeito 

da prova do vestibular e a observação fiel quanto à validez e a confiabilidade3 da 

construção, qualidade, objetivos das perguntas em relação aos conteúdos, dentro de 

uma aprendizagem conceitual e procedimental.  

A proposta de analisar as perguntas que trazem o assunto de funções, das 

provas objetivas de Matemática do processo seletivo do vestibular da UFRN, com a 

finalidade de compreender os fatores que ocorrem para o sucesso dos candidatos, 

expressos pelo índice de aproveitamento da questão, elegem as seguintes 

questões: 1) qual o lugar do tema funções no conjunto dos outros temas avaliados 

nos vestibulares da UFRN? 2) quais as funções mais privilegiadas e as menos 

privilegiadas? 3) as questões são contextualizadas ou são questões diretas? 4) 

quais as representações semióticas que podemos encontrar nessas questões? 5) 

que tipo de exigência matemática caracteriza as perguntas? 6) qual é o desempenho 

dos candidatos nessas questões? 7) quais os erros mais freqüentes, de acordo com 

o tipo de função? Como podem ser explicados esses erros? 

No segundo capítulo, faremos um percurso acerca do ensino da Matemática 

e seus movimentos no Brasil e um percurso histórico sobre as funções, no qual 

abordaremos seu desenvolvimento no Ensino Médio, a partir do Colégio Pedro II e 

sua influência. Também trataremos acerca da reforma do ensino da Matemática, a 

; sua influência no ensino de funções e o que 

relatam os Parâmetros Curriculares sobre sua influência no Ensino Médio. Em 

seguida, no percurso histórico, compreenderemos o tema função a partir do 

desenvolvimento de seu conceito.  

No terceiro capítulo, trataremos do conteúdo de funções no Ensino Médio,         

o estudo das suas tipologias e a apresentação dos conteúdos de funções, de acordo 

com os objetivos da prova do vestibular. A partir daí, verificarmos a associação 

existente entre funções matemáticas e as várias disciplinas da academia, em função 

do seu grau de ligação e continuidade de seus estudos relacionados a várias áreas 

do conhecimento. 

                                                 
3 Segundo Kerlinger, 1981ª, p 322, Validez define como a representatividade e a adequação da 
amostra do conteúdo que se verifica com o universo de conteúdos de onde foi extraída. E a 
confiabilidade tem por objetivo assegurar que os procedimentos descritos pelo investigador, possa 
chegar aos resultados esperados. 
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No quarto capítulo, discutiremos o ensino-aprendizagem das funções, o que 

diz a literatura sobre dificuldades de aprendizagem em Matemática e, 

especificamente, dificuldades na aprendizagem do tema função: quanto à dificuldade 

na formação das definições a respeito de seu conceito, dificuldade na linguagem 

matemática, dificuldade da passagem da representação algébrica para o algoritmo; 

dificuldades na leitura dos gráficos. Faremos uma discussão a respeito do papel do 

erro na aprendizagem matemática e a influência das concepções alternativas no 

surgimento das dificuldades na aprendizagem. 

No quinto capítulo, trataremos a respeito do desenvolvimento das ações que 

fazem parte da construção deste trabalho; falaremos sobre a obtenção dos dados da 

base empírica e como iremos tratar desses dados; abordaremos a respeito das 

categorias de análise para inferir nas questões sobre funções do processo seletivo 

da UFRN de 2001 a 2008, pretendendo responder às questões do estudo. 

No sexto capítulo, realizaremos as análises dos resultados, fazendo, assim, 

a discussão desses resultados, utilizando a base empírica e as categorias de 

análises, promovendo, então, a análise qualitativa dos resultados. 
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Capítulo 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Creio que o principal objetivo da educação deve ser 
encorajar os jovens a duvidarem de tudo aquilo que se 
considera estabelecido. O importante é a independência 
do espírito. 

                                   Bertrand Russel 
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]2 PERCURSO DO ENSINO DE MATEMÁTICA NO BRASIL 
 

  Para melhor compreensão do ensino da Matemática no Brasil, faremos 

nesse capítulo um esboço histórico acerca do ensino médio e dos seus principais 

conteúdos desde o período imperial até a década de 1990. Nesse último período, 

foram estabelecidos os eixos para a aprendizagem matemática nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Nestes, o assunto de funções, objeto deste estudo, foi 

inserido com mais clareza. A partir dessa trajetória histórica, notaremos a 

importância desse conteúdo para a Matemática e compreenderemos a sua 

relevância para o Ensino Médio. 

 
 
2.1 Período imperial 

 
Ao percorrer a trajetória do Ensino Médio no Brasil ao longo de algumas 

décadas, iremos observar de que modo a Matemática encontra-se integrada nessa 

trajetória. Pretendemos situar, por meio de períodos relevantes, o ensino da 

Matemática no país a partir de seu ensino no Colégio Pedro II, que era a referência 

do Ensino Médio no Brasil (1837-1930). 

No delineamento do cenário do ensino da Matemática no Brasil, 

identificaremos os conteúdos que eram trabalhados dentro do campo matemático 

nesses períodos: a partir de 1837, com a criação do Colégio Pedro II, que serviu 

como modelo para as demais escolas de Ensino Médio, até o ano de 1930. A partir 

do ano seguinte, os programas de Matemática eram expedidos pelo Ministério da 

Educação e Saúde. 

Do ano de 1838 até o fim do Império, em 1889, o ensino da Matemática 

contemplava o estudo da Aritmética, Álgebra, Geometria e a Trigonometria, cujos 

assuntos eram ministrados isoladamente sem a preocupação de relacioná-los, 

demonstrando que não existiam relações entre eles. 

Nesse período, o ensino da Matemática era desempenhado apenas nos 

últimos anos do curso secundário. Só a partir de 1856, ingressou nos primeiros 

anos do curso secundário. Durante o período de 1837 a 1932, sofreu poucas 
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alterações em relação aos conteúdos abordados. Podemos observar esse fato, de 

acordo com Godoy (2002, p. 18), que expõe os conteúdos da seguinte forma: 

 
Aritmética  Operações até os complexos, teoria das razões, 
proporções, progressões, logarítmicos, matemática comercial (regra 
de três, de juros simples e compostos, de desconto de companhia e 
anuidade), sistema métrico; Álgebra  No máximo até teoria geral 
das equações de 2º grau; Geometria  Áreas e volumes, estudo dos 
polígonos, círculo e poliedros, igualdade e semelhança, posições 
relativas entre retas e planos; Trigonometria  Dedução de fórmulas, 
construção de tábuas, teoria dos triângulos. 

 

No período imperial tivemos poucas mudanças. Já no período republicano, 

tivemos alterações significativas. 

 

 

2.2 Período republicano 

 
A introdução de novas disciplinas como Geometria Analítica, Cálculo 

Diferencial e Integral, Álgebra Superior e Geometria Descritiva deram um novo 

significado à Matemática nesse período. Além disso, foi homologado em 1929 o 

decreto nº. 18.564 com a proposta da Congregação do Colégio Pedro II, que 

instituía a Matemática como disciplina oficial, pois, até então, ela não existia como 

disciplina: era uma forma compartimentada em quatro campos específicos  

Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria. 

No Ensino Médio, a reforma fo  A partir 

desse momento a matemática foi contemplada nas quatro séries do curso ginasial 

(1º Ciclo) e nas três séries dos cursos clássico e científico (2º Ciclo). 

Os programas de Matemática dos cursos clássicos e científicos eram 

idênticos. A única diferença estava associada à quantidade de tópicos abordados 

em cada campo e série.   

Os conteúdos eram divididos em três distintos grupos: a Álgebra e a 

Geometria apareciam nas três séries; e um terceiro campo que aparecia 

variavelmente de acordo com a série. Na primeira série trabalhava-se Álgebra, 
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Geometria e Aritmética teórica; na segunda, Álgebra, Geometria e Trigonometria; na 

terceira, Álgebra, Geometria e Geometria Analítica. 

Para destacar e verificar como se apresentavam detalhadamente os 

programas de Matemática da época, os quadros constantes no anexo demonstram 

com clareza como era apresentada a Matemática em 1943.  

 
 
 2.3 O MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA NO BRASIL  

 

As reformas curriculares na Matemática, que o Brasil vivenciou a partir 

das décadas de 1960/1970, chamada de Movimento da Matemática Moderna 

(MMM) juntamente com a área de Ciências Naturais, visava privilegiar o 

pensamento científico e tecnológico. Esse movimento internacional surgiu com o 

interesse de suprir uma considerável defasagem no progresso científico 

tecnológico e de realizar algumas mudanças no currículo escolar da época. 

Fiorentini (1993, p 10).  

O início desse movimento tinha uma preocupação política, como aponta 

Godoy (2002, p. 20): 

 
Países do ocidente, em especial os Estados Unidos, temiam perder 
sua supremacia política, tendo em vista seu presumido atraso 
tecnológico em relação à União Soviética, caracterizado pelo 
lançamento do primeiro satélite artificial Soviético, em 1957, como 
forte indicador desse atraso. 

 

Com isso, no fim da década de 50, a Organização Européia de 

Cooperação Econômica (OECE) criou um departamento com o objetivo de tornar 

mais eficaz o ensino de Ciências e Matemática. A OECE promoveu em 1959 o 

Colóquio de Royaumont, objetivando a reforma dos currículos em vigor. Após o 

colóquio, o Programa Moderno da Matemática para o Ensino Secundário foi 

Marshall H. Stone e com a participação de vários especialistas. 
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O seu ensino tinha como maior preocupação trabalhar as abstrações 

internas da própria matemática (a linguagem), baseada na teoria dos conjuntos, 

limitando a aprendizagem matemática em uma abordagem centrada num jogo 

simbólico sem significado, com todo um formalismo estruturado por axiomas. 

Essa tendência teve como finalidade o desenvolvimento da criatividade, 

das potencialidades e os interesses individuais, para que fosse a base da 

construção de uma sociedade em que os membros se aceitem mutuamente e que 

se respeitem na sua individualidade.  

Com o movimento da matemática moderna, a partir de 1970, teremos, 

como principais propósitos, de acordo com Miguel, Fiorentini e Miorim, (1992, p 

114): 

 

a) Unificar os três campos fundamentais da matemática. Não uma 
integração mecânica, mas a introdução de elementos unificadores 
como Teoria dos conjuntos, Estruturas algébricas e relações e 
funções. b) Dar ênfase aos aspectos estruturais e lógicos da 
matemática em vez do caráter pragmático, mecanizado, não-
justificativo e regrado, presente, naquele momento, na matemática 
escolar. c) Refletir, através do ensino de 1º e 2º graus, o espírito da 
matemática contemporânea que, graças ao processo de 
algebrização, tornou-se mais poderosa, precisa e fundamentada 
logicamente.  

 

 Dessa maneira, a Matemática passou a ser vista através desse novo 

fundamento, chamado de MMM, diretamente ligado à valorização das estruturas 

algébricas e da linguagem formal da Matemática Contemporânea, promovendo 

também um retorno ao formalismo matemático e acentuando uma abordagem 

internalista da Matemática  A Matemática por ela mesma - ou seja, auto-

suficiente, como aponta Fiorentini (1993, p 14): 

 

[...] Enfatiza-se o uso preciso da linguagem matemática, o rigor e as 
justificativas das transformações algébricas através das propriedades 
estruturais. [...] O ensino de um modo geral, continua sendo 
acentuadamente autoritário e centrado no professor que 
expõe/demonstra rigorosamente tudo no quadro-negro. 



30 
 

 

O ensino de Matemática passa a ter uma conotação voltada para o 

professor, em que a lógica, a intuição, e o formalismo matemático ficam ao seu 

controle, demonstrando tudo em sua aula expositiva no quadro, enquanto o aluno 

só participa como um coadjuvante; continua a ser passivo dentro do processo de 

ensino aprendizagem, tendo que reproduzir todos os axiomas estruturais e toda a 

linguagem simbólica iniciada a partir da teoria dos conjuntos, que nessa época foi 

introduzida com muita ênfase. 

A Matemática na escola, nesse momento, não é vista mais no papel de 

formadora da disciplina mental, com a finalidade de resolver problemas, mas se 

enfatiza um caráter sob a perspectiva de formar, não um cidadão em si, e sim um 

especialista em Matemática, uma vez que existe a prioridade justamente na 

aquisição de estruturas de cálculo, nas quais se acreditava que capacitaria os 

alunos a aplicar essas estruturas aos mais variados domínios, dentro e fora da 

Matemática. Também porque se acreditava que essa aprendizagem seria mais 

importante que compreender os conceitos e as aplicações da Matemática. 

Es 1930) 

enfatizava prioritariamente a concepção estrutural-formalista da Matemática, 

, a 

mesma organização e a mesma sistematização dos conteúdos matemáticos. 

Pedagogicamente, a diferença entre as duas é o fato de que a formalista moderna 

procurava um desenrolar lógico nas estruturas algébricas e nas idéias 

matemáticas para a resolução de problemas, aceitando os pressupostos 

coerentes e atuais nessas estruturas, mesmo não tendo como base a construção 

histórica e cultural dos conteúdos abordados nessa disciplina. Já a tendência 

clássica buscava a valorização e enfatizava, com muita rigidez, o encadeamento 

lógico do raciocínio axiomático matemático e as formas perfeitas e absolutas das 

idéias matemáticas. É de acordo com essas diferenças entre as duas tendências 

e a perspectiva para estudos e pesquisas, que se aponta para a pedagogia 

formalista-moderna, pois esta busca a possibilidade de uma melhor qualidade 

para o processo de ensino- aprendizagem de matemática. 
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Mesmo assim, ambas as tendências precisam voltar-se para o aspecto 

histórico-

das idéias e conceitos fiquem relegadas a um segundo plano. 1993, p 

15). 

 Essa influência bourbakista, considerado um paradigma, estendeu-se 

desde o ensino básico até os anos iniciais dos cursos de licenciatura de 

Matemática, como aponta Paulino Filho (2003, p. 22): 

 

Nossa formação em Matemática, bem como o início de nossa prática 
docente, desenvolveram-se no final da década de 70 e início da 
década de 80, quando a influência da Matemática Moderna ainda se 
fazia sentir no ensino desta disciplina. O formalismo, subjacente à 
Matemática bourbakista, era considerado o paradigma da filosofia da 
Matemática e seu raio de ação estendia-se desde os primeiros anos 
de escolaridade até a Universidade, conforme apontam Davis e 
Hersh (1985), criticando a introdução do estilo formalista, através da 
Matemática, em todos os níveis de ensino. 

 

E complementa: 

O desconforto com o panorama vigente tanto nos cursos em que nos 
formamos como naqueles em que lecionamos, unia-se ao de outros 
colegas que conosco debatiam em reuniões e congressos. Aos 
poucos, através de leituras na área de Educação e Educação 
Matemática, fomos descobrindo outras idéias para o ensino de 
matemática, baseadas em novos modelos, distintos do Platonismo e 
do Formalismo (idem). 

 

No desencadear dessa tendência francesa, veio então, uma tendência 

norte-

 era fundamentada, principalmente, 

sociofilosoficamente no funcionalismo, querendo assim transformar a educação, 

com a finalidade de preparar e depois inserir os educandos na sociedade, para 

que eles fossem úteis ao sistema capitalista. De acordo com Fiorentini (1993, p. 

16): 
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[...] a sociedade seria um sistema organizado e funcional, isto é, um 
todo harmonioso em que o conflito seria considerado uma anomalia e 
a manutenção da ordem uma condição para o progresso. Assim, a 
escola, como parte desse sistema, teria uma função importante para 
sua manutenção e estabilidade. 

 

 

A referida 

que a aprendizagem consiste nas mudanças comportamentais através de 

estímulos, esteve presente com muita ênfase no Brasil no final dos anos 60 até o 

final da década de 70, , 

nesse período, o processo de ensino aprendizagem.  

A pedagogia tecnicista, nas décadas mencionadas, é unida à tendência 

formalista, confrontando com o pensamento exposto pela Matemática Moderna. 

Com essa junção, 

presente nos livros didáticos da época, que trazia em seu conteúdo matemático 

uma organização sob a concepção tecnicista, restringindo os conteúdos 

matemáticos a treinos, desenvolvendo habilidades técnicas de repetição. Neles, 

cada assunto matemático abordado era desenvolvido com enfoque na instrução 

de seqüências programadas, em que o aluno resolvia uma série de exercícios. 

Aliado a isso, a tendência formalista moderna enfatizava 

, em 

seguida, as fórmulas e todos os aspectos estruturais presentes naquele ou 

naqueles assuntos eram abordados pelo professor. 

Com isso, o significado epistemológico dos conceitos, dá espaço para o 

exagero e preocupação apenas com a linguagem, o uso de forma correta dos 

símbolos, a precisão na resposta de acordo com a estrutura ensinada pelo 

professor, sem valorizar e sem dar atenção aos processos produzidos na intuição 

do aluno; a preocupação está apenas no treinamento rigoroso como se a 

Matemática estivesse na neutralidade dos problemas que envolvem a todos da 

sociedade, como aponta Fiorentini (1993, p. 16). 
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[...] porque enfatizava o lógico sobre o psicológico, o formal sobre o 
social, o sistemático - estruturado sobre o histórico; porque trata a 

interesses sociais e políticos.  
 

Na época, existiam teóricos contrários ao Formalismo. Passaram a 

ensinar a Matemática de uma forma  aliaram 

essa concepção ao tecnicismo, ficando conhecida como uma tendência 

-

de regras, técnicas e algoritmos, não se preocupando em fundamentar cada 

assunto ensinado dessa forma. 

Essa tendência tinha como finalidade o desenvolvimento de habilidades e 

atitudes, para que o educando fosse capaz de resolver exercícios ou problemas 

aos quais o professor deixava outros idênticos, pois a preocupação desta era que 

a escola fosse um espaço para a formação, voltada em preparar alunos 

com um sistema 

tecnologicamente funcional, perfeito e orgânico. A escola, nesse momento, não 

deveria se preocupar com o senso crítico e criativo dos alunos, e sim nos 

objetivos instrucionais e nas técnicas de ensino que garantissem o acesso dos 

mesmos à sociedade. 

Nessa tendência, percebemos que tanto o professor quanto o aluno não 

estão em primeiro plano, mas em segundo, uma vez que nela a escola deve 

favorecer habilidades técnicas envolventes, sem dar espaços para uma reflexão e 

sempre promovendo a necessidade de ser o mais habilidoso para alcançar um 

. O professor 

cumpre apenas o papel de um instrutor e/ou treinador; os alunos, o papel de bons 

imitadores, porque eles têm que fazer, passo a passo, tudo da mesma forma do 

seu professor, sem ter espaço para o uso de sua criatividade, a fim de favorecer 

os interesses daquela sociedade. Como afirma Fiorentini (1993, p. 18): 

 

Professor e aluno ocupam uma posição secundária, constituindo-se 
em mero executores de um processo cuja concepção, planejamento, 
coordenação e controle ficam a cargo de especialistas. Em síntese, 
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podemos dizer que a tendência tecnicista, ao tentar romper o 
formalismo pedagógico, apresenta um novo reducionismo, 
acreditando que as possibilidades da melhoria do ensino se limitam 
ao emprego de técnicas especiais de ensino e ao 
controle/organização do trabalho escolar. 

 

A tendência tecnicista procura, com o seu discurso funcional, romper com 

o formalismo pedagógico. No entanto, o que percebemos é um novo 

reducionismo, pois ela continua preconizando que o processo de ensino-

aprendizagem em Matemática está limitado ao emprego de técnicas.  

No decorrer das discussões emerge, voltado para o ensino da 

Matemática, a tendência Construtivista, em que Piaget, a partir da epistemologia 

genética piagetiana, passa a influenciar enfática e positivamente, trazendo 

embasamento teórico para iniciar o estudo da Matemática, contrapondo a prática 

mecânica, e propondo a prática pedagógica, cujo objetivo, nesse sentido, é utilizar 

materiais concretos e construir estruturas do pensamento lógico-matemático. A 

presença do construtivismo piagetiano é vista, no Brasil, com pouca intensidade a 

partir das décadas de 60 e 70. Justamente nas décadas de grande transição do 

ensino da Matemática. O principal divulgador dessa tendência na época foi o 

húngaro Zoltan P. Dienes, professor de Matemática. A partir da década de 80, já 

se encontravam vários grupos de pesquisa em todas as regiões do Brasil, 

discutindo o assunto; fazendo emergir, assim, a Educação Matemática em 

discussão no Brasil. 

O caráter dessa tendência é a formação do indivíduo, e não apenas a 

memorização de estruturas ou fórmulas, buscando compreender como essas 

estruturas se relacionam e dando maior significado à aquisição da aprendizagem 

matemática. Os conteúdos matemáticos abordados passam a exercer o papel de 

meios úteis, porém não é dispensado o desenvolvimento de estruturas básicas de 

inteligência. O importante, nessa tendência, é justamente aprender a aprender, e 

não somente aprender isso ou aquilo. O indivíduo passa a desenvolver o 

pensamento lógico-formal. Para Dienes (s/d, p. 8-9) [...] trata-se, 

agora, de levar a criança a descobrir as estruturas e o modo como elas se entrelaçam, o 
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que se conseguirá, colocando-a perante situações que ilustrem concretamente tais 

estruturas .  

 NCTM , em 1980, dos 

Estados Unidos, apresentou recomendações para o ensino de Matemática, 

este, dando ênfase 

também, no processo de ensino-aprendizagem, aos aspectos sociais, 

antropológicos, lingüísticos, abrindo novos rumos às discussões curriculares. 

A partir dessas perspectivas, o ensino da matemática no Ensino Médio, 

pretende inserir o aluno num mundo de constantes mudanças, contribuindo para o 

desenvolvimento de suas capacidades e competências matemáticas e fazendo com 

que o mesmo utilize-a na tomada de decisões em sua vida pessoal e profissional. 

Em nossa sociedade, a Matemática vai além do caráter instrumental, 

auxiliando a vida cotidiana e muitas outras atividades humanas; coloca-se como 

ciência e exerce um papel integrador junto às demais ciências. Dessa forma, o 

ensino da Matemática, contextualizado, possibilita o desenvolvimento de 

competências e habilidades essencialmente formadoras. O PCN+ (BRASIL, 2001, p. 

113-114) aponta que: 

 
[...] a escola que tem como objetivo preparar o aluno para um 
aprendizado permanente e prepará-lo para a vida precisa refletir 
sobre o significado dessas competências para decidir sobre quais 
delas deve trabalhar, em que disciplina e forma. Ou seja, é 
necessário compreender a proposta, aproximando-a das ações e das 
possibilidades características dos afazeres escolares. 

 

 

E complementa: 

 

Para isso, apontamos e detalhamos o sentido dessas competências 
no âmbito da Matemática, explicitando o que se espera do aluno 
em cada uma delas, com exemplos que procuram auxiliar a 
compreensão de como, nessa disciplina, é possível desenvolver as 
competências eleitas na área (idem). 
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Nesse sentido, percebemos que a educação matemática vai além das 

estruturas abstratas da matemática e está voltada para a aquisição do conhecimento 

matemático pelo indivíduo, de forma que ele possa interagir com o mundo e 

compreender suas transformações. No delinear dos períodos citados anteriormente, 

notamos a urgência em tornar a Matemática acessível à aprendizagem e à 

capacidade do raciocínio autônomo. 

 

 

2.4 O Ensino de matemática a partir da década de 1990 e o ensino de função para o 

ensino médio 

 
 

A partir desse momento, faz-se necessário que o aluno perceba a 

Matemática como instrumento essencial para aperfeiçoar-se ao longo de sua vida. 

Dessa forma, a Matemática no Ensino Médio deve ser mais do que a memorização 

de estruturas formais da álgebra. O ensino dessa ciência deve estar vinculado ao 

domínio do saber fazer Matemática, resultando em uma aprendizagem real e 

significativa para os alunos, sistematizado em três eixos: 

 

1. Álgebra: números e funções 

2. Geometria e Medidas 

3. Análise de dados 

 

Cada um desses eixos, apresentados pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio, do ano de 1999, é de diferentes interesse e 

organização, possuindo unidades temáticas que podem ser contempladas pelo(s) 

professor(es) dentro do Projeto Político-Pedagógico de cada escola. Nesse trabalho, 

entretanto, deter-nos-emos no primeiro eixo, Álgebra: números e funções que no 

Ensino Médio, trata de números e variáveis. Abordaremos aqui o estudo das 

funções, o qual permite ao aluno a aquisição da linguagem algébrica como a 

linguagem das ciências. Compreendemos que a disciplinarização de função na 

disciplina de Matemática tem o seu papel importante no Ensino Médio, dentre outras 
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relevâncias, pelo seu caráter integrador, por possuir um contexto estruturalista da 

Matemática, assim como pela valorização das noções de variação e dependências 

entre as variáveis envolvidas, para resultar em valores reais em cada situação-

problema, e ainda pelas conexões existentes com as diversas áreas da própria 

Matemática, com as outras ciências e, também, em situações reais do cotidiano que 

possuam reais significados para os alunos. 

  No eixo de geometria e medidas, os alunos deter-se-ão na compreensão 

das unidades de medidas e da geometria plana, espacial e analítica. Inclusive, aliá-

la-ão à álgebra, aprendendo a utilizá-la como a linguagem e o método axiomático 

para a resolução de problemas que envolvam a geometria. No eixo de análise de 

dados há a importância da leitura de gráficos, como acontece no ensino de funções, 

e principalmente a construção bem fundamentada da análise qualitativa de cada 

estrutura gráfica.  

O desenvolvimento do ensino 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 

objetos. Foi essa generalização do conceito de função que levou à criação da 

Análise Moderna, que compreende ramos como a lógica, a teoria dos conjuntos, a 

álgebra abstrata, a topologia geral, entre outros. 

Esse desenvolvimento estrutural do ensino de função deve-se à grande 

influência do grupo Bourbaki, citado no tópico anterior, em que a concepção de 

função tornou-se fundamento para diversos estudos. Podemos citar a observação 

feita por Kieran (1992), o qual aponta que o advento da Matemática Moderna e essa 

idéia de dependência funcional foi, infelizmente, retirada da definição corrente de 

função. E acrescenta Kieran (1992, p. 36): 

 

 
Em quase todos os livros didáticos de álgebra, uma função é agora 
definida como uma relação entre elementos de dois conjuntos (não 
necessariamente numéricos) ou membros do mesmo conjunto, tal 
que cada elemento do domínio tenha apenas uma imagem. Algumas 
definições modernas incluem menção a uma regra; porém, a noção 
de dependência se foi. Assim, o ensino de funções em classes de 
álgebra tende a enfatizar interpretações estruturais mais do que 
processuais.  
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Ainda em seu texto, Kieran relata a experiência didática da professora Sfard, 

a qual vivenciou o ensino de funções, em uma sala de jovens, e descobriu que a 

passagem da perspectiva processual para a estrutural encontrava entraves e falta 

de entendimento por parte desses alunos: a idéia de função não era compreendida, 

quando mencionada explicitamente, e despertava perplexidade e oposição. Como 

ela mesma afirma.  

 
[...] nossa tentativa de promover a concepção estrutural não pode ser 
vista como um sucesso total. [...] a reificação é inerentemente tão 
difícil que talvez haja estudantes para os quais a concepção 
estrutural permanecerá fora de alcance qualquer que seja o método 
de ensino (SFARD, 1992, p. 158). 

 

Diante desses acontecimentos da chamada Matemática Moderna, 

percebemos que até os nossos dias a abordagem do ensino de funções guarda 

grande semelhança com as realizadas há mais de setenta e quatro anos, quando da 

sua introdução na disciplina de Matemática.  

 Devemos, portanto, no momento atual, ensinar funções como orientam os 

PCN  observando o potencial desse assunto para estabelecer conexões entre os 

diversos conceitos matemáticos e, principalmente, entre as diversas formas do 

pensamento matemático. Por isso, o ensino atual de funções deve estar em 

consonância com o que os PCNEM (BRASIL,1999, p. 255) aponta: 

 
O ensino isolado desse tema não permite a exploração do caráter 
integrador que ele possui.[...] As propriedades de retas e parábolas 
estudadas em geometria Analítica são propriedades dos gráficos das 
funções correspondentes. Aspectos do estudo de polinômios e 
equações algébricas podem ser incluídos no estudo de funções 
polinomiais, enriquecendo o enfoque algébrico que é feito 
tradicionalmente. Além das conexões internas à própria matemática, 
o conceito de função desempenha também papel importante para 
descrever e estudar através da leitura, interpretação e construção de 
gráficos, o comportamento de certos fenômenos tanto do cotidiano, 
como de outras áreas do conhecimento, como física, geografia ou 
economia. 
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Com esse direcionamento dado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

compreendemos que o processo de ensino-aprendizagem sobre funções irá ocorrer 

mediante uma metodologia direcionada para aliar o seu estudo às associações 

existentes correlacionadas às outras disciplinas e ao cotidiano do educando, com 

aplicações no domínio das Ciências Naturais e da própria Matemática. 

Percebemos que essa trajetória histórica nos norteia para uma compreensão 

significativa do ensino da Matemática no Brasil, das estruturas do currículo e do 

aparecimento enfático do estudo de funções no Ensino Médio, embora esse 

aparecimento deva-se a um percurso histórico que trataremos no item a seguir. 

 

 
2.5 Percurso histórico sobre a compreensão de função  

 
Pretendemos, nesse momento, fazer um esboço do desenvolvimento 

histórico de função. O objetivo principal dessa investigação é expor alguns aspectos 

da história da Matemática, os quais julgamos pertinentes para se alcançar a 

compreensão a respeito do estudo de função no Ensino Médio. 

Para Yourschkevistch (1976, p. 9), professor da Universidade de Moscou, 

existem três etapas distintas na história as quais revelam a noção de função durante 

os tempos: 

 
(1) A Antiguidade: Etapa no curso da qual o estudo dos diferentes 
casos de dependência entre duas quantidades variáveis de funções. 
(2) A Idade Média: Etapa no curso da qual, na ciência européia do 
século XIV, estas noções são pela primeira vez e de maneira precisa 
expressas sob uma forma geométrica e mecânica, mas durante a 
qual, como na antiguidade, cada caso concreto de dependência entre 
duas quantidades e definida por uma descrição verbal ou por um 
gráfico de preferência a uma fórmula. (3) O Período Moderno: ao 
curso do qual, a partir do fim do século XVI e especialmente durante 
o século XVII, as expressões analíticas de funções começam a 
prevalecer; a classe das funções analíticas geralmente expressas por 
meio de soma de séries infinitas, tornando-se logo a principal classe 
utilizada.4 

 
 
 

                                                 
4  Tradução nossa do texto em inglês. 
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Ao utilizarmos essa classificação, passaremos a descrever a evolução do 

estudo de função, pela história, compreendendo então como se deu o processo da 

sua construção e o entendimento a partir de seu referencial. 

 
 
 
2.6 Os conteúdos a partir do desenvolvimento do conceito de função 

 

2.6.1 Na antigüidade 

 
 

Desde a Antigüidade até a Idade Média, os matemáticos tinham um 

conceito bastante vago de função, valendo-se apenas das idéias iniciais do seu 

papel funcional. Um exemplo disso aparece nos Babilônicos, em 2000 a.C., que 

utilizavam tabelas sexagesimais de quadrados, de cubos, raízes quadradas e 

outras5, utilizadas nos estudos da astronomia, e principalmente para a compilação 

das anotações ou enumeração dos acontecimentos do sol, da lua e dos planetas, 

chamando-a, assim, (1994, p. 13), 

ão é generosidade nenhuma atribuir-lhes um instinto para a funcionalidade, pois 

uma função tem sido definida sucintamente como uma tabela ou uma 

 observar nas figuras 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  
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Figura 1 e 2 - Tabela de correspondência 
Fonte: (AABOE, 2002, p. 10  11) 
 

 

Devido a essa forma de resolver problemas, utilizando o instinto funcional, 

cada situação frente a problemas encontrados era uma situação diferente, exigindo 

uma nova análise. Os babilônicos não desenvolveram procedimentos ou regras 

gerais para resolverem problemas semelhantes. 

Enquanto isso, os gregos apresentavam as idéias de função através de 

métodos práticos, principalmente novas formas do conceito de função na 

Matemática e nas Ciências Naturais. No entanto, esses métodos não eram 

formulados: passavam de mestre para aprendiz; e assim, de geração para geração. 

Já para os pitagóricos, a função era compreendida como a interdependência de 

diferentes quantidades físicas. Como exemplifica Schwarz (

comprimento e a altura da nota emitida por cordas de mesma espécie, pinçados com 

e estudo revelou uma interdependência entre número, espaço 

e harmonia: figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - comprimento e a altura da nota emitida por cordas de mesma espécie. 

Fonte: (SEDENTÁRIO 2007) 
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Depois, os astrônomos, ajudados pelas leis da geometria, chegaram às 

tabelas do seno, desenvolvendo uma trigonometria completa de cordas, como ilustra 

a figura 4, utilizando teoremas da geometria e regras de interpolação, enquanto 

calculavam tabelas de cordas, que foram colocadas em uso pelos hindus alguns 

séculos mais tarde. A obra com as tabelas mais antigas de que dispomos na 

atualidade é a obra de Ptolomeu, 

Nessa obra, apresentam-se numerosas tabelas astronômicas de quantidades que 

revelam funções racionais e também as irracionais de seno (as mais simples). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Figura 4  tabela de cordas 
            Fonte: (AABOE, 2002. P. 133) 
 
 
Os egípcios, assim como os babilônios, construíam tabelas para apresentar 

correspondências, na maioria das vezes, em papiros. Um exemplo disso é a figura 5, 

o papiro de Rhind. De acordo com Mendes (1994, p. 13): m grande corpo de 
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       Figura 5 Papiro de Rhind 
    Fonte: (PENTAGONO, 2008) 
 

Contudo, na Antiguidade, apesar da contribuição dos egípcios para o 

desenvolvimento de função e do seu conceito, e de vários exemplos que indicam a 

presença de dependências funcionais, não existia nenhuma idéia geral de sua 

funcionalidade, pois aponta Oliveira (1997, p. 13), que 

da Antiguidade não criou nenhuma noção geral nem de quantidade variável nem de 

função, e seus estudos contribuem para o desenvolvimento do entendimento sobre 

funções. 

 
 

2.6.2 Na idade média 

 

Podemos destacar, no século XII, os estudos de Roger Bacon e Robert 

Grosseteste, nas escolas de filosofia natural de Oxford e de Paris, em que a noção 

de função é apresentada de maneira mais genérica, acerca de estudos, envolvendo 

fenômenos naturais relacionados ao calor, luz, cor, densidade etc, de acordo com a 

figura 6. Nos trabalhos apresentados por eles, aparecem a idéia de função. 
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Simultaneamente, a idéia de que as leis quantitativas da natureza eram leis do tipo 

funcional, amadurecia pouco a pouco na filosofia natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Estudos envolvendo fenômenos naturais relacionados ao calor, luz, cor e 

densidade. 
Fonte: (MINATIA, 2008) 

 

 

 

No século XIV, foi desenvolvida a teoria das latitudes e longitudes das 

formas, por Nicole Oresme (1323-1382), considerada a precursora da representação 

gráfica de função, figura 7. Seu objetivo era representar a intensidade de uma 

característica de um assunto por meio de uma figura geométrica. Essas intensidades 

eram representadas por segmentos. Ele explica seu método em sua obr

sa obra, Oresme fornece um método para 

representar características mutáveis das intensidades (velocidade) por segmentos 

verticais, perpendiculares a outro segmento (tempo). 
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Figura 7 - Figura geométrica da regra de Merton, latitude e longitude 

Fonte: (BOYER, 1974, p. 181) 

 

Com o seu método, Oresme objetivava permitir que as pessoas tivessem a 

compreensão mais rápida e fácil da natureza das mudanças. Essas representações 

marcam um direcionamento do conceito de função ou de variável dependente, mas 

não podemos afirmar que ele se utilizasse de funções. Como afirma Oliveira (1997, 

p. 16): 

 
Com efeito, Oresme não se interessava pela forma na qual uma 
qualidade varia por razão do objeto que está dependente, mas antes 
pela configuração global da qualidade do objeto. Além disso, suas 
representações eram totalmente imaginárias e qualitativas, e ele 
jamais utilizou medidas. Quem introduz o quantitativo nas suas 
representações é Galileu. 

 
 

 Essas idéias foram amplamente estudadas e prestigiadas nos séculos XV e 

XVI e, provavelmente, tiveram influência direta ou indiretamente nos estudos de 

Galileu e Descartes. 

 

2.6.3 No período moderno 

 
Com relação à evolução da noção de função, uma grande contribuição foi a 

de Galileu Galilei (1564-1642), quando introduziu o quantitativo nas representações 

gráficas. Seus estudos revelam a sua obstinação em encontrar resultados e as 

relações que proviessem mais da experiência do que apenas do pensamento; e 
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contribuiu para a evolução da noção de função. Representava, nesse momento, a 

grande diferença entre a sua obra e a de Oresme, a quem só interessava a teoria 

pura, distante da experiência.  

As obras de Galileu, apesar de seus gráficos serem parecidos com os de 

Oresme, resultam da experiência e da medição. Em sua época, também a 

experimentação foi facilitada pelo advento dos instrumentos de medida, e pela 

introdução do quantitativo. Antes disso, só se falava do qualitativo, como por 

exemplo, frio e o calor. 

O principal campo de estudo de Galileu foi o do movimento, ou seja, a 

velocidade, a aceleração e a distância percorrida. Com o auxílio das leis inspiradas 

na experiência e na observação, ele procurou reunir diferentes conceitos, e 

contribuiu grandemente para o conceito de função. Como revela Oliveira (1997, p. 

17): 

 
Efetuou muitas medidas, retomou numerosas vezes suas 
experiências, a fim de obter os resultados mais exatos e 

movimentos de forma quantitativa, por intermédio da 
experimentação, contribuiu grandemente para a evolução da noção 
de função: lidou de forma funcional com as causas e efeitos, e esta 
necessidade é essencial à concepção de variável dependente. 

 

No início do século XVI, a álgebra aparece em alguns procedimentos que se 

restringiam a encontrar valores desconhecidos em uma equação com coeficientes 

específicos. O estudo de uma equação geral que representasse uma classe inteira 

de equações não havia ainda aparecido. A idéia fundamental de distinguir 

parâmetros (valores conhecidos) e variáveis (valores desconhecidos) surgiu com 

François de Vietè (1540-1603), quando se passou a usar vogais para representar 

variáveis e consoantes para representar parâmetros.  

A criação da álgebra simbólica, de forma literal, é apresentada no século 

XVI, como uma nova interpretação da funcionalidade da noção de função e como 

uma relação entre dois conjuntos de números, o chamado método analítico através 

de fórmulas estruturadas e equações; aplicando  

geometria: trata-se da álgebra aplicada à geometria, em que Fermat e Descartes, 

independentemente um do outro, apresentaram o que é chamado de método 
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analítico da introdução das funções. A Matemática, nesse momento, adentra em 

uma nova era, como afirma Yourschkevitch -1665) 

tão logo duas quantidades desconhecidas aparecem em uma igualdade, há um lugar 

geométrico e o ponto terminal de uma das duas quantidades descreve uma reta ou 
6 Aqui função, é compreendida como uma quantidade desconhecida. Sendo 

assim, seu significado na realidade é de segmentos de reta de comprimento 

variando de forma contínua. 

Nos estudos de Descartes (1596-1650), o desenvolvimento da noção de 

função aparece de forma mais detalhada  e nesta, 

consta que, se tomarmos infinitas grandezas diferentes para Y, conseqüentemente, 

encontraremos infinitas para a reta X, por meio dos quais encontraremos a curva 

pedida. Ele distingue as classes das curvas algébricas (que chama de curvas 

geométricas). Todos os pontos dessa curva estão em relação a todos os pontos da 

reta, com a possibilidade de representar essa relação por uma equação, a mesma 

para cada ponto da curva dada. Nesse momento, aparece pela primeira vez, 

explicitamente, uma dependência entre grandezas. 

A introdução das funções sob a forma de equações provocou um efeito e 

uma grande revolução intelectual no campo matemático. Esse método de 

representação das funções foi rapidamente divulgado e estendido a outros ramos da 

Matemática, dos quais destacamos o reino do cálculo infinitesimal. Para Schwarz 

(1995, p. 10): 

 

A introdução de função na forma de equação foi uma revolução no 
desenvolvimento de toda a matemática. Nasceu na aplicação da 
álgebra à geometria, e esse método de representação de função foi 
entendido principalmente no cálculo infinitesimal. 

 

Nos trabalhos de Isaac Newton (1642-1727) são constatadas as primeiras 

contribuições para o conceito de função, pois ele deu uma interpretação cinemático-

geométrica das concepções de base da análise matemática, sendo tais concepções 

abstratas dos termos filosóficos e mecânicos.  

                                                 
6  Tradução nossa. 
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Foi Newton que estabeleceu pela primeira vez um nome específico para as 

funções, qua  para representar um relacionamento 

entre as variáveis, descrevendo as suas idéias nas noções de curvas em sua teoria 

das fluxões (ZUFFI, 2001, p. 11). 

No entanto, foi Leibniz em 1673, que pela primeira vez usou a palavra 

. Mas 

Leibniz não usava a palavra função  no sentido de uma relação formal estabelecida 

entre a ordenada de um determinado ponto de uma curva e a sua abscissa, e sim 

apresentava essa palavra em um sentido genérico, chamado apenas de relação 

(SCHWARZ. 1995, p. 10). Porém, mais tarde a palavra função  toma um novo 

sentido: o de um termo geral para diferentes segmentos ligados a uma curva dada. 

Nesse sentido, na geometria diferencial, aparece uma definição de função, 

pela primeira vez, nos artigos de Leibniz publicados em 1692 e 1694. Ele denomina 

função  como os segmentos de retas obtidos por construção de retas, 

correspondendo a um ponto fixo e a pontos de uma curva dada. Também introduziu 

as palavras constantes , variáveis  e parâmetros . 

Jean Bernoulli (1694-1698), ao trabalhar com funções, refere-se a 

quantidades formadas de alguma maneira por variáveis e quantidades constantes. 

Para dar significado a quantidades que dependem de uma variável, Jean Bernoulli 

utiliza a palavra função  inserida por Leibniz. Jean realizou várias experimentações 

para uma função de x, sendo que, uma delas, , a qual é a que 

mais se assemelha à notação atual utilizada f(x) introduzida por Euler em 1734.  

Portanto, para Yourschkevitch (1981, p. 35), foi Jean Bernoulli, em 1718, em 

um artigo publicado na Academia Real de Ciências de Paris, quem apresentou pela 

primeira vez uma definição explícita de função: 

quantidade variável a uma quantidade composta de alguma maneira desta variável e 

de q  

Leonard Euler, no século XVIII, foi personagem marcante para o 

desenvolvimento do conceito de função. Começou discriminando as quantidades 

variáveis das constantes, depois distinguiu as funções contínuas das descontínuas, 

criando o símbolo y e parênteses para designar função f(x). 
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Na sua definição, Euler seguiu o seu mestre Jean Bernoulli, mas substituiu a 

desenvolvimento da nova Matemática. Durante todo o século XVIII, a análise 

matemática apresentou um crescimento espantoso, através do estudo de vários e 

novos problemas. Entretanto, não havia uma preocupação em formular esse 

crescimento (OLIVEIRA, 1997, p. 20). 

No século XIX, teve início um determinado processo de fundamentação 

rigorosa da análise, conhecido como  (MENDES, 1994, p. 

39). Condorcet (1778), Cauchy (1789), Lacroix (1797), Fourier (1821) e 

Lobatchevsky (1837) se inspiraram nos trabalhos de Euler e estudaram com 

profundidade as concepções de função, além de corrigirem algumas noções 

limitadas do próprio Euler (OLIVEIRA, 1997, p. 20). 

Concorcet teve um importante avanço, pois foi ele que primeiro usou o 

a função de natureza arbitrária. O 

-se a todas as funções inseridas na análise matemática. 

No século XIX, as funções foram definidas de uma forma mais ampla. Em 

1837, Dirichlet, de acordo com Boyer, (1974, p. 405), função foi definida como:  

 
Se uma variável y está relacionada com uma variável x de tal modo 
que, sempre é dado um valor numérico a x, existe uma regra 
segundo a qual um valor único de y fica determinado, então diz-se 
que y é função da variável independente x. 

 

A definição de Dirichlet é a mais próxima da definição moderna de função, 

de uma correspondência entre dois conjuntos numéricos, embora o conceito de 

conjunto e de número real, nesse momento, ainda não tivesse sido estabelecido. No 

entanto, Dirichlet indicou uma natureza arbitrária à regra de correspondência, 

propondo uma função, da seguinte forma -se y = c, e 

 Essa função, conhecida como função da 

Dirichlet, é freqentemente apontada como artificial, poïs não existe valor de x para o 

qual seja contínua. 

No início do século XX, a definição de função dada nos cursos de análise 

matemática era a de Hankel, que se baseou na obra de Dirichlet, e que, segundo 

Youschkevitch (1981, p. 61), é: 
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Diz que y é uma função de x se a cada valor de x de um certo 
intervalo, corresponde um valor bem definido de y sem que isto exija 
entretanto que y seja definido sobre todo o intervalo pela mesma lei 
em função de x, nem mesmo que y seja definido por uma expressão 
matemática explícita de x. 

 
 

Com essa definição formulada e de pouco entendimento, a Matemática 

Moderna teve dificuldade em estabelecer a definição universal de função que não é 

algorítmica. Em virtude desse fato, Youschkevitch (1981, p. 53) sustenta que: 

 

Ninguém jamais soube explicar o que é uma função. Mas uma 
função f é definida se por um meio qualquer podemos associar a um 
número a, um número b... Dizemos, então, que b é um valor da 
função f para o valor a do argumento. 

 

De acordo com o grupo Bourbaki, em meados do século XX, a definição de 

função é tida como a mais clara e usual até hoje. Essa definição, segundo MENDES 

(1994, p. 53) é a seguinte: 

 
Sejam E e F dois conjuntos, distintos ou não. Uma relação entre uma 
variável x de E e uma variável y de F é dita uma relação funcional em 

que esteja associado a x na 
relação considerada. Dá-se o nome de função à operação que desta 

encontra ligado a x na relação dada; diz-se que y é o valor da função 
para o elemento x, e que a função está determinada pela relação 
funcional considerada. Duas relações funcionais equivalentes 
determinam a mesma função. 

 

 

A definição de função como um subconjunto do produto cartesiano A x B é 

compreendida a partir dessa época; o que significa que a definição de função é um 

conjunto de pares ordenados. Como afirma Schwarz (1995, p. 35): 

um conjunto A em um conjunto B é um subconjunto do produto cartesiano A x B em 

 

A formação do conceito de função está implicitamente presente na idéia 

básica de relação entre grandezas desde muito cedo. Um exemplo disso, dentre 
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outros, é a operação de multiplicação como uma associação de pares de números 

naturais e o número correspondente à multiplicação entre eles. O estudo específico 

de funções só tem início na oitava série ou nono ano do ensino fundamental, em que 

aparecem demonstrações com definições gerais, utilizando um alto nível de 

formalização e o estudo de alguns tipos de funções e formas de representações. 

 Portanto, observando esse percurso histórico, podemos perceber que a 

compreensão e o processo de estudo e análise de cada função depende do 

entendimento do seu conceito para iniciar o processo de ensino-aprendizagem, 

como apontam os PCN+ (BRASIL, 2001, p. 121). 

 

A ênfase do estudo das diferentes funções deve estar no conceito de 
função e em suas propriedades em relação às operações, na 
interpretação de seus gráficos e nas aplicações dessas funções... o 
ensino pode ser iniciado diretamente pela noção de função para 
descrever situações de dependência entre duas grandezas. 

 
 

Para compreendermos de forma resumida o desenvolvimento do conceito de 
função, apresentaremos o quadro 1 que descreve o desenvolvimento histórico de 
função:7 

 
 

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 quadradas, de 
cubos e raízes cúbicas, e 
outras tabelas para cálculos, 
revelando assim, 

 
Pitagóricos Matemática e Ciências 

Naturais. Grécia. 
Encontram-se formas de 
aparecimento do conceito de 
função determinando leis 
quantitativas de diversas 
quantidades físicas. 

a altura de nota emitida por 
cordas da mesma espécie, 

                                                 
7 s de função dos 

-São Paulo, 1995. 



52 
 

pinçadas por tensões 
 

Escola de Alexandria: 
Ptolomeu 

Astronomia no livro 
. 

Construção de tabelas 
correspondentes às tabelas 
do seno. Tabelas 
construídas por métodos 
numéricos e de interpolação. 

Século XIV 
Oresme 

Representação Gráfica. 
França. 

Teoria das latitudes e 
longitudes das formas, 
precursora da representação 
gráfica. Teoria prestigiada 
nos Séculos XV e XVI. 

Século XVII Fermat e 
Descartes 

Aplicação da álgebra à 
geometria. França. 

Concepção de função como 
relação entre dois conjuntos 
de números. Introduz função 
por meio de fórmulas e 
equações, pelo método 
analítico. 

Final do Século XVII 
Newton e Leibniz 

Conceito de função. 
Inglaterra e Alemanha. 

Primeira vez que a palavra 
função aparece em um 
manuscrito. 

1667  1748 
Jean Bernoulli 

Definição explícita de função 
Groningen. função de uma grandeza 

variável uma quantidade 
composta de qualquer 
maneira que seja dessa 
grandeza variável e de 

 
1707  1783 
Euler 

Conceito de função. Suíça. a 
quantidade variável é uma 
expressão analítica 
composta de qualquer modo 
que seja, desta mesma 
quantidade e números ou 

 
Dirichlet (1805  1859) 
E Lobatchevsky (1793  
1856) 

Definição de função: França 
e Rússia. 

Definição geral de 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 

 
Fim do século XIX e começo 
de Século 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 



53 
 

definido sobre todo intervalo 
pela mesma lei em função 
de x, nem mesmo que y seja 
definido por uma expressão 
matemática explicita de x. 

1939 Definição de função. Consideremos a igualdade: 
y=2x+3. O número variável x 
pode ter vários valores, 
qualquer que seja o valor 
correspondente de y. 
Diremos ainda que y é uma 
função da variável x. 
Matemática, Hachette, 1939, 
p. 315. 

1961 Definição de função. Uma quantidade é chamada 
de função de uma variável 
independente enquanto seu 
valor dependente que se 
atribui a esta variável. Curso 
de Álgebra elementar FEC. 
Mtl, 1961, p. 159. 

1969 Definição de função. Sejam E e F dois conjuntos 
e G uma parte do produto 
cartesiano ExF tal que para 
todo elemento x de E existe 
um único elemento y de F tal 
que o par(x, y) pertence a G. 
Dictionnaire des 
Mathématiques Modernes. 
LAROUSSE. 

Robert G. Bartle 1983 Definição de função. Uma função f de um 
conjunto A em um conjunto 
B é uma regra de 
correspondência que a cada 
x de certo subconjunto D de 
A associa um único e bem 
determinado elemento f(x) 
de B. 

QUADRO 1 Desenvolvimento do conceito de acordo com o percurso histórico de função por 
Osmar Schwarz (1995). 

 

A partir desse percurso histórico, mostraremos como se apresentam os tipos 

de função, sua integração e aplicação nas áreas afins.  
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CAPÍTULO 3  

 

 

 

 

 

 

 

Porque nos torna tão pouco felizes esta 

maravilhosa ciência aplicada, que economiza trabalho e 

torna a vida mais fácil? A resposta é simples: porque 

ainda não aprendemos a nos servir dela com bom senso. 

Einstein (1879  1955) 
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3 CONTEÚDO DE FUNÇÕES NO ENSINO MÉDIO, SUA TIPOLOGIA E AS 
RELAÇÕES COM A ÁLGEBRA, SITUAÇÕES-PROBLEMA E SEUS GRÁFICOS 

 
As funções representam ferramentas muito importantes para a aplicação às 

situações concretas ou para inter-relações com outras disciplinas, proporcionando 

atividades em que os estudantes possam perceber a grande importância na vida 

cotidiana enquanto estabelecem relações com a Matemática Abstrata e que podem 

ser tratadas no ensino de funções. Para compreendermos melhor, iremos esboçar 

na figura 8, a classificação das funções por Rodriguez (1989): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Classificação das funções, segundo Rodriguez 

 

A sua inclusão no Ensino Médio começa na tentativa de estabelecer seu 

conceito de forma intuitiva e não-participativa do aluno, pois ele só observa as 

definições postuladas pelo professor. Depois vem a apropriação do conceito 

algébrico matemático de função através de relações, envolvendo o diagrama de 

V  

relação. Quando se trabalha essa correspondência com os pares ordenados, o 

conceito intuitivo deve ser assimilado pelos alunos, porque ficará estabelecida a 

correspondência biunívoca um a um, no caso específico da função bijetora. Nos 

outros casos, estudaremos particularmente cada um. 

 Para tratarmos mais intensamente da tipologia das funções abordadas no 

Ensino Médio e, conseqüentemente, abordadas no programa do Vestibular da 
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UFRN, relacionaremos cada uma delas, discutiremos como são apresentadas aos 

alunos e como vêm tratadas nos livros didáticos. A princípio, discutiremos as 

funções injetoras, bijetoras e sobrejetoras. 

 
  3.1 Função injetora 

 

As funções injetoras ou injetivas ocorrem quando, existindo uma relação 

entre A e B, os elementos diferentes de A são transformados pela função em 

elementos diferentes de B, ou seja, não irão existir em B elementos que sejam 

imagem de mais de um elemento de A.  
 

A notação simbólica matemática, nesse caso será:  

X1 2 em A 1 2) em B. 

 

A                   f                    B 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - função injetora 

 

Com os diagramas da figura 9, percebemos mais ativamente a dependência 

das variáveis e a correspondência da função um a um e, também, que não existe 

elemento em B que seja imagem de mais de um elemento de A. Nesse caso, a 

dependência é observável pelo fato de que, para cada elemento de A, há apenas 

uma imagem em B. 
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3.2  Função sobrejetora 

 
As funções sobrejetoras ou sobrejetivas se caracterizam quando, para 

qualquer elemento Y  tal que f(x) = Y. 

Portanto, isso ocorre quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um 

elemento de A. 

A                    f                     B 

 

 

 

  

 

 

Figura 10 - função sobrejetora 

 

Nesse caso, apresentado pelos diagramas da figura 10, percebemos a 

dependência e a correspondência, porque só será sobrejetora quanto todo elemento 

do conjunto B for imagem de, pelo menos, um elemento do conjunto A. 

 

3.3 Função bijetora 
 

As funções bijetoras ou bijetivas se caracterizam por se apresentarem, ao 

mesmo tempo, injetora e sobrejetora,como podemos observar na figura 11. Nesse 

caso, temos a noção de número cardinal, com o entendimento dessa 

correspondência biunívoca. 

                                      

A                         f                                B 
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Figura 11 - função bijetora 

Com essas primeiras definições, compreendemos a noção intuitiva de 

função via conjuntos. Dessa forma, o professor repassa para os alunos o conteúdo 

de funções, para -

diferença entre função e relação. Após essa demonstração, o professor define 

função inversa e constante. Mais adiante, iremos abordar as demais funções que 

aparecem explicitamente no conteúdo programático do Vestibular da UFRN. 

Com a apresentação de como estudamos função através de conjuntos, 

conjunto A, chamado de domínio da função (conjunto em que se têm os valores para 

o estabelecimento da função); o conjunto B, chamado de contra-domínio da função 

(conjunto em que se encontram os valores para o conjunto A, de acordo com a 

função estabelecida) e uma regra ou lei que permite associar, de forma bem 

determinada, cada elemento 

valor assumido pela função determinada pela regra.   

As funções também são apresentadas ou representadas pelos seus gráficos 

aos alunos, que devem também reconhecer os tipos de funções pela sua 

representação gráfica. Iremos, inicialmente, apresentar a maneira gráfica das 

funções injetoras (figura 12), sobrejetoras (figura 13) e bijetora (figura 14). 

 

1. Gráfico da injetora 
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y 

 x  0 

                Figura 12 - função injetora 

               

 

 

 

2. Gráfico da sobrejetora 

 

 
 

              Figura 13 -  função sobrejetora,  

              

 

3. Gráfico da bijetora 

 

 

            

 

                                    

         

 

 

 

     Figura 14 - função bijetora, f: +  + 
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Utilizaremos os mapas conceituais para demonstrar como se comportam as 

funções abordadas no Vestibular da UFRN, cada uma delas, em sua forma algébrica 

e nas situações-problema, pois, dessa forma, elas são apresentadas aos alunos. 

O mapa conceitual (figura 15) trata das funções, afim ou linear e quadrática. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

                Figura 15 - Mapa conceitual das funções afim ou linear e quadrática 

 

3.4 Função linear, afim e constante 
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A função afim é caracterizada pela expressão algébrica f(x) = ax + b, 

definida para todo x pertencente aos Reais; e a e b também pertencentes aos reais. 

Nessa função, temos uma relação entre a variável dependente e a variável 

independente expressa na forma de um polinômio do 1º grau. Nessa relação, a é 

diferente de 0, e a variável x é a variável independente. 

A função linear é um dos casos particulares da função afim; ela ocorre 

quando b = 0, ou seja, permanece constante assumindo o número real zero. Na 

função do primeiro grau o b será um valor sempre constante, e no caso específico 

da função linear, só acontece quando ela assume o valor zero, ficando com a 

expressão algébrica: f(x) = ax, que é o modelo matemático para os problemas de 

proporcionalidade (LIMA, 2004, p. 92). Podemos dizer que a definição tradicional 

equivale a que a grandeza y ou f(x) é diretamente proporcional à grandeza x quando 

existe um número a (chamado a constante de proporcionalidade) tal que y = ax para 

todo valor de x.  

Nas situações-problema relacionadas com a Física, destacamos na figura 

15, as quais compõem movimento uniforme e gases perfeitos. Além desses, há as 

representações de escalas de temperaturas, lei de gravitação, resistências elétricas, 

dilatação térmica, projeções aritméticas e, voltando ao campo matemático 

propriamente dito, as projeções aritméticas e algumas possibilidades usuais da 

geometria. 

A possibilidade da aplicação da função afim e linear é favorecida também 

pela demonstração através do seu gráfico linear e principalmente pelo estudo do 

sinal da função que irá informar, com precisão, características importantes sobre o 

que está pretendendo aquela situação-problema. 

A função constante é o outro caso particular da função afim; tem como 

característica o coeficiente a = 0. Portanto, essa função possui sua definição como 

f(x) = b, porque a sua imagem é um conjunto unitário Im(f) = {b}. A sua 

representação é dada, de acordo com as figuras 16 e 17. 
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                                 Figura 16 - função constante 
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                         Figura 17- função constante 

 

No tratamento dessas funções, abordamos problemas relacionados a juros 

simples, nos quais podemos calcular lucros, rentabilidade e salários. Todos esses 

cálculos que não o trato com potências. Um exemplo disso: o preço a pagar pela 

corrida de um táxi é dado por  x é à distância 

percorrida (geralmente medida em quilômetros), o valor inicial de b é chamado de 

bandeirada e o coeficiente a é o preço de cada quilômetro rodado. 

As funções afins são apresentadas graficamente por uma reta oblíqua que 

intercepta o eixo das abscissas em um único ponto e o eixo das ordenadas em um 
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único ponto, de acordo com as figuras 18 e 19. Nele podemos identificar o domínio e 

a imagem da função, como o estudo do sinal da função, se a função é crescente ou 

decrescente. O professor deve esclarecer para seus alunos a questão da 

dependência das variáveis e leitura simbólica. 
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                                          x 

                                                             
 
Figura 18 -  
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Figura 19 -  

 

3.5 Função quadrática 
A função quadrática é caracterizada por ser um trinômio do 2º grau a ela 

associado e por ter um dos seus termos elevado ao quadrado. Ela é escrita de forma 

algébrica  x pertencente 

aos Reais. Os coeficientes a, b e c da função quadrática ficam inteiramente 

determinados pelos valores que essa função assume. Portanto, podemos dizer que 
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a definição de função quadrática, é a correspondência do trinômio  função 

quadrática é Sobrejetiva. 

A função quadrática se apresenta na Física para trabalhar noções de 

movimento uniformemente variado e suas propriedades são utilizadas com relação à 

sua tangente aplicada nos holofotes, nos faróis, como também nas antenas 

parabólicas, em que podemos estudar a sua parábola, como também fazer o estudo 

do sinal da função. Podemos citar como exemplo a queda dos corpos no vácuo: 

sujeitos apenas à ação da gravidade, tem-se um ponto que se desloca sobre um 

eixo. Sua posição no instante t é dada pela abscissa f(t); o que caracteriza o 

movimento uniformemente variado é o fato de f ser uma função quadrática: f(t) = ½ 

at² + bt + c. 

Dentro do campo matemático, a função quadrática vai além do seu esboço 

algébrico; pois, através das propriedades que emergem do seu vértice, ela nos 

oferece condições para trabalhar a solução de problemas de maximização e 

minimização que se deslumbram em várias situações.  

Na geometria, ela nos ajuda a solucionar cálculo de áreas, auxiliando assim 

situações-problema em que apareça o campo da engenharia, como a quantidade de 

materiais a ser utilizado, dentre outros. 

O seu gráfico é uma parábola (figuras 20 e 21). O eixo de simetria que 

divide a parábola no meio, passando pelo vértice da parábola, deixando os espaços 

iguais entre seus pares, e como determinar o ponto máximo e mínimo da função 

para o uso algébrico ou funcional em uma situação do dia-a-dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         a>0                                                                              a<0 

Figura 20 - função quadrática a>0                  Figura 21 - função quadrática a<0 
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              Figura 22 - Mapa conceitual das funções modular e exponencial 

 

3.6 Função modular 

 

A função modular é enunciada algebricamente pela fórmula: f(x) = /x/, ou 

seja: f(x) = x, pa  

Para compreendermos essa importante função, devemos observar que ela 

trabalha com o módulo de um número, ou seja, o valor absoluto de um número real. 

Logo, a propriedade citada acima, ra 

, como também a sua localização no plano 

cartesiano, através das coordenadas no plano e, com isso, calcular a distância entre 
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dois pontos e trabalhar com as desigualdades determinando intervalos. Como afirma 

Lima (1998, p. 74): Quando se lidam com valores absolutos, não basta saber que 

 x - 2  

= 3. O que significa que o número x (ou o ponto que a ele corresponde no eixo) está 

a uma distância 3 do número 2. Logo, deve ser x = 5 (se x estiver à direita de 2) ou x 

= -1 (se estiver à esquerda). 

Na Física, as funções modulares se apresentam para trabalhar o 

deslocamento de um móvel, podendo determinar a posição dele em uma trajetória, 

como apresentamos na figura 22. Se for mais de um móvel, podemos determinar o 

ponto de encontro desses móveis. Na Economia, podemos determinar o faturamento 

de uma empresa, a exemplo: uma indústria teve, no ano de 1999, um faturamento 

de R$ 400.000,00. No ano de 2000, o faturamento dessa indústria apresentou 

diferença de R$ 45.000,00 em relação ao ano anterior. No entanto, não sabemos se 

a diferença de R$ 45.000,00 foi a mais ou a menos. Qual o faturamento dessa 

empresa em 2000? Podemos ter a equação com a incógnita em módulo: F  

400.000  = 45.000 

Podemos ainda determinar as equações horárias dos móveis em movimento 

ou estático, e assim obter o valor do seu módulo e esboçar o gráfico (figura 23), o 

qual iremos considerar o seu domínio os números reais. 

 

 

 
 
 
 
 

         Figura 23 - função modular com f(X) = /X/ = X e f (X) = /X/ = - X 

                       
 
3.7 Função exponencial 
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A função exponencial, como o próprio nome afirma, trabalha com as 

potências, por isso exige o saber utilizar as propriedades de potenciação e sua 

fórmula algébrica y ou f(x) = ax  com x, y pertencente aos reais. 

Uma observação importante é que, quando a = 0, não teremos uma função 

exponencial, porque para qualquer valor para x, f(x) será sempre igual a zero. 

Portanto, essa função será constante. 

As funções exponenciais, afins e quadráticas são os modelos matemáticos 

mais utilizados para resolver problemas elementares. As funções afins são 

trabalhadas em, praticamente, os nove primeiros anos da educação básica, com 

equações simples, para descobrir o valor do termo desconhecido; isso, nas séries 

iniciais. Também para descobrir o valor de x e o esboço do gráfico, nas séries finais 

do Ensino Fundamental; porém com menos exclusividade, mas ainda com grande 

destaque, nos três anos finais. Já as funções quadráticas exponenciais aparecem 

nesses três últimos anos, preparando o aluno para a academia; lá estas serão 

estudadas com maior profundidade, para utilizá-las nas aplicações de Matemática 

em atividades científicas ou profissionais.  

Ao utilizarmos a função exponencial, resolvemos problemas matemáticos 

elementares, científicos ou profissionais. Como afirma Lima (2004, p. 172), devemos 

decidir o modelo adequado para o determinado problema. Na Química, podemos 

tratar, junto a essa função, o decaimento radiativo; na Economia, as projeções 

geométricas e os juros. Utilizando as propriedades inerentes dessa função, também 

podemos resolver situações-problema com crescimento populacional na Biologia, e 

com poluição na Ecologia, como podemos notar na figura 23. 

O seu gráfico (figura 24) nos informa quando ela é crescente ou 

decrescente, o seu domínio nos Reais, o contradomínio nos Reais e a sua imagem 

nos Reais positivos diferente de zero. Por ele podemos observar os fenômenos que 

podem ser descritos por meio da função exponencial em relação à Matemática ou a 

áreas afins. 
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Figura 24 - função exponencial com 0 < a e a < 1 

 
Figura 25 - Mapa conceitual das funções logarítmica e trigonométrica. 

 

 

3.8 Função logarítmica 
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A função logarítmica é a inversa da função exponencial de base 

; é representada algebricamente por: Loga: Reais positivos nos Reais. 

teremos: loga : +    , associando cada número real positivo x ao número real loga   

x, cha  

alog
a 

x   =  x e log(ax ) = x. 

A partir dessa definição, surge a propriedade de transformar produtos em 

somas surgindo a motivação inicial para a introdução dos logaritmos, segue-se 

imediatamente a relação da propriedade da soma do logaritmo. Essa propriedade, 

no início do século XVII, propicia uma eficiente ferramenta de cálculo; com isso, a 

sua popularidade. 

  A função logarítmica é utilizada na Química, assim como a função 

exponencial, para o cálculo do decaimento radioativo e o cálculo do pH. Na Biologia, 

com o crescimento populacional e poluição; na Física, no cálculo de temperatura e 

na economia, para o cálculo de P.G, juros e percentagem. 

Para exemplificar como se comporta o gráfico da função logarítmica, 

representaremos através das figuras 26 e 27, quando f(X) = log2 x, e f(X) = log½ x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 26 - função logarítmica com f(X) = log2 x 
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                Figura 27 - função logarítmica com f(X) = log½ x 

 3.9 Funções trigonométricas 

 

 As funções trigonométricas constituem um assunto respeitável da 

Matemática, tanto pelo emprego (desde os mais elementares até as mais 

complexas, incluindo a alta tecnologia) como pelo seu papel na Análise. Em um 

primeiro momento, consiste no estudo dos seus elementos (ângulos e lados). A 

partir daí, ela tem como objeto central a resolução de problemas que envolvem 

triângulos,  

O estudo da função trigonométrica amplia-se no cálculo infinitesimal e com 

essa ampliação da Análise Matemática, surge a necessidade de atribuir noções de 

seno, co-seno, como também o estudo da tangente, co-tangente, secante e co-

secante. Assim, de acordo com Lima (2004, p. 213): o status de função real de 

uma variável real , para que passássemos a conhecer melhor as funções dentro do 

círculo trigonométrico.  

Portanto, para uma melhor compreensão do cálculo dessa função, 

explicaremos cada função do círculo trigonométrico. 

A função seno:    é definida algebricamente, pondo-se x , por: f(x) = 

sen x, como mostra a figura 28. Portanto, nós a definimos como a função real que, 

, o valor real sen x, em que 

ângulo,  

A função cosseno é definida algebricamente, pondo-se x , por: f(x) = cos 

sseno de 

, como podemos ver na figura 29. 

A função tangente podemos determiná-la algebricamente por: f(x) = tan x, 

em que um núme  Podemos associar a ele o valor da 

, radiano é 

uma unidade utilizada para medirmos arcos de uma circunferência. 
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As funções co-secante, secante e co-tangente, assim como a função 

tangente, derivam das funções seno e co-seno. 

A co-secante é definida por: co- , 

ela é a inversa da função seno. 

A secante é definida por: seca x = 1/cos x, c

esta função como a inversa do cosseno. 

A co-tangente é definida por: cotg x = co

essa função a inversa da tangente. 

As funções trigonométricas possuem propriedades adequadas para o estudo 

dos fenômenos periódicos, como o movimento harmônico simples e corrente elétrica 

na Física. 

Devemos observar também a existência, dentro do estudo das funções 

trigonométricas, de distintas funções trigonométricas homônimas. A exemplo, tem-se 

as funções trigon

 

Conforme os mapas conceituais (figuras 22 e 25) e as descrições dadas pela 

tipologia de cada uma das funções, anteriormente descritas, que são trabalhadas no 

Ensino Médio e retomadas no Vestibular da UFRN, todas partem de um princípio: o 

princípio da relação de dependência entre grandezas; ou seja, a variação de uma 

conforme as mudanças sofridas pela outra, sendo um fenômeno que pode ser 

observado e, na maioria das vezes, traduzido através do estabelecimento de uma lei 

matemática que rege a referida relação. 

Na aprendizagem de funções, percebemos que faz-se necessária a 

integração entre a construção do seu conceito até a sua aplicação na resolução de 

problemas, pois, na maioria das vezes, o professor define função como uma relação 

entre conjuntos, estabelece a lei algébrica, cita alguns exemplos práticos e requer 

dos alunos apenas a memorização técnica para encontrar os pares ordenados e 

localizá-los nos quadrantes do plano cartesiano, formados pela abscissa (X) e 

ordenada (Y).  Com isso, observamos que os alunos sentem muita dificuldade para 

compreender conceitualmente, como também proceder com as habilidades técnicas 

para a resolução de exercícios ou situações-problema, porque fica entrelaçado com 

a maneira que irá aparecer a situação-problema. Se esta aparecer como o professor 
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o demonstrou, poderá resolvê-la. Mas se aparecer de forma contextualizada, 

requisitando um grau de competência de interpretação e definição da lei algébrica 

para a resolução, de maneira que os livros didáticos não trazem com freqüência e 

que o professor não está acostumado a ensinar no Ensino Médio, o ensino de 

funções, dessa maneira, não irá promover a formação do indivíduo autônomo e 

capaz de tomar decisões conscientes. E o ensino de Matemática deve promover 

esse crescimento, como apontam os PCNEM (BRASIL,1999, p. 40): 

 

 
Em um mundo onde as necessidades sociais, culturais e 
profissionais ganham novos contornos, todas as áreas requerem 
alguma competência em Matemática e a possibilidade de 
compreender conceitos e procedimentos matemáticos é necessária 
tanto para tirar conclusões e fazer argumentações, quanto para o 
cidadão agir como consumidor prudente ou tomar decisões em sua 
vida pessoal e profissional. 
 

 

O estudo das funções deve promover essas possibilidades, para que o seu 

estudo cumpra realmente o seu papel de um conteúdo integralizador e formador, de 

modo que os alunos sintam-se seguros de sua aprendizagem, tanto conceitual como 

procedimental. Para que ela seja estabelecida, sugerem os Parâmetros Curriculares 

PCNEM (BRASIL,1999, p. 42). 

 
As finalidades do ensino de Matemática no nível médio indicam como 
objetivos levar o aluno a: 

 procedimentos e estratégias 
matemáticas que permitam a ele desenvolver estudos posteriores e 
adquirir uma formação científica geral; 

utilizando-os na interpretação da ciência, na atividade tecnológica e 
nas atividades cotidianas; 

utilizando ferramentas matemáticas para formar uma opinião própria 
que lhe permita expressar-se criticamente sobre problemas da 
Matemática, das outras áreas do conhecimento e da atualidade; 

problemas, de comunicação, bem como o espírito crítico e criativo; 

para desenvolver a compreensão dos conceitos matemáticos; 
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-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas 
e valorizar a precisão da linguagem e as demonstrações em 
Matemática; 

esses temas e o conhecimento de outras áreas do currículo; 

relacionando procedimentos associados às diferentes 
representações; 

segurança em relação às suas capacidades matemáticas, o 
desenvolvimento de atitudes de autonomia e cooperação. 

 

 

Com o objetivo de apresentar essa integração do conteúdo de função, 

podemos notar que a apropriação do seu conhecimento parte de seu conceito para 

situar o aluno no que se limita à função. No entanto, o educando irá perceber que o 

seu conceito é muito genérico e faz-se necessário à aprendizagem procedimental 

para verificar como as funções podem ser utilizadas, dependendo das 

circunstâncias. Por isso, o professor deve trabalhar as diversas estratégias de 

resolução de problemas, envolvendo os diversos tipos de funções e utilizar tais 

estratégias para a compreensão de estudos posteriores, adquirindo assim um 

espírito científico de pesquisa. 

O estudo das funções no Ensino Médio deve oferecer condições para que 

os alunos possam aplicar o seu conteúdo em situações diversas, utilizá-lo para 

resolver e interpretar situações que envolvem ciências, atividades voltadas para as 

áreas tecnológicas e atividades do dia-a-dia, porque seu conteúdo está voltado para 

a resolução de problemas. 

  As funções permitem, como vimos no item anterior, o envolvimento com 

outras áreas do conhecimento, pois, com o seu conteúdo, podemos valorizar 

diversas fontes científicas e estabelecer uma comunicação própria através dos 

símbolos matemáticos. Com isso, desenvolveremos a capacidade de raciocínio, 

criatividade, comunicação e, principalmente, o espírito científico. 

Ao associar os tipos de funções para a resolução de diversos problemas 

envolvendo várias áreas do conhecimento, estamos realmente dando sentido ao 

processo de ensino-aprendizagem de funções, uma vez que o objetivo maior da 

aprendizagem matemática é a resolução de problemas e não a resolução 

matemática pela resolução matemática, mas sim, utilizando as variedades dos 
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diversos tipos de funções para achar a solução adequada a cada área do 

conhecimento, seja ela Física, Química, Biologia ou qualquer outra área. 

  Portanto, aprender funções matemáticas no Ensino Médio deve ser mais 

do que memorizar regras, leis ou técnicas. A aprendizagem de funções matemáticas 

 e ao 

como afirmam os Parâmetros Curriculares Nacionais. Para que isso ocorra, o 

professor deve se empenhar a fim de que seu aluno tenha o domínio e aprenda a 

lidar com as diversas situações em que o estudo de funções seja necessário, como 

afirmam os PCN+ (BRASIL, 2001, p. 41): 

 
Esse domínio passa por um processo lento, trabalhoso, cujo o 
começo deve ser uma prolongada atividade sobre resolução de 
problemas de diversos tipos, com o objetivo de elaborar conjecturas, 
de estimular a busca de regularidades de padrões, a capacidade de 
argumentação, elementos fundamentais para o processo de 
formalização do conhecimento matemático e para o desenvolvimento 
de habilidades essenciais à leitura e interpretação da realidade e de 
outras áreas do conhecimento. 
 
 
 

Nesse sentido, o Ensino Médio, constitui-se em anos importantes para o 

aluno, porque se está preparando para entrar em uma universidade, principalmente 

se preparando para a UFRN. Essa seleção aborda a aprendizagem sobre funções, 

pois é um assunto da matemática que é pré-requisito para as diversas áreas do 

conhecimento, como a área Tecnológica, Biomédica, Humanística, dentre outras. A 

sua aprendizagem torna-se imprescindível, visto que o professor do terceiro grau irá 

exigir o seu domínio nos diversos conteúdos, inclusive o próprio conteúdo de 

funções para o Ensino Superior. 

Notamos que, além das conexões internas à própria Matemática, a 

aprendizagem de funções desempenha papel importante para descrever e analisar 

cientificamente, através da leitura, da interpretação e da construção de gráficos, o 

comportamento de alguns fenômenos cotidianos, e o faz também em outras áreas 

do conhecimento, como a Física, a Geografia ou a Economia. O professor tem a 

responsabilidade de introduzir, em sua metodologia, a flexibilidade de lidar com o 

conceito e a linguagem de funções para garantir uma aprendizagem de qualidade 

sobre funções matemáticas. Como apontam os PCNEM (BRASIL,1999, p. 44): 
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Cabe, portanto, ao ensino da matemática garantir que o aluno 
adquira certa flexibilidade para lidar com o conceito de função em 
situações diversas e, nesse sentido, através de uma variedade de 
situações problema de matemática e de outras áreas, o aluno pode 
ser incentivado a buscar a solução, ajustando seus conhecimentos 
sobre funções para construir um modelo para interpretação e 
investigação em matemática. 
 

 

Nesse sentido, as funções devem promover a democracia da 

aprendizagem, em que o aluno poderá utilizar os seus recursos associados à 

aprendizagem de funções, para interpretar e resolver os diversos problemas, tanto 

cotidianos como também nas pesquisas científicas, adquirindo habilidades e 

competências para solucionar muitas questões que envolvam os conhecimentos 

relacionados às funções. 

Para facilitar o entendimento sobre funções, devemos compreender que 

cada aluno deve ser construtor ativo de seus próprios conceitos matemáticos, sob a 

orientação e a mediação do professor, para que possa compreender a importância 

do conceito geral e dos conceitos específicos de cada tipo de função, de forma que 

a aula sobre funções possa ser informativa, atraente e enriquecedora da 

aprendizagem do aluno. Ela não deve ser um mundo de abstrações em que o aluno 

seja um mero ouvinte de uma matemática não-realizada, como aponta Fossa (1998, 

p. 13): 

 
Abstraindo-nos de considerações técnicas, constatamos que o 
ensino da matemática geralmente se baseia num modelo de 
instrução que podemos rotu
atividade predominante em sala de aula é a do professor, que 
supostamente proporciona informações ou explicações para os 
alunos. Neste modelo, o conhecimento é visto como uma 
correspondência das estruturas cognitivas do sujeito com os 
objetos que se espera que elas representem. 

 

 

O ensino de funções, nesse sentido, não pode ser interpretado como 

objetos extramentais, sendo a ontologia pressuposta a uma mera correspondência 
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de verdade centrada no professor, onsiderado um

(1998, p. 14). 

Para que o aluno possa entender função dentro do atual processo de 

ensino, faz-se necessária sua participação efetiva, de modo que ele passe a 

interpretar a estrutura abstrata envolvida, como afirma kitchetr (1978, p. 36): 

conceito de verdade não é relevante para a matemática, mas apenas para a sua 

, podemos notar que a compreensão dos diversos tipos de 

funções envolvidas no Ensino Médio e as suas ligações, ou seja, suas integrações, 

necessita de que os alunos possam usar a intuição matemática para fazer 

matemática e apropriar-se do conhecimento de funções. Nessa afirmação, podemos 

citar o que aponta Van stigh (1990, p. 157): 

mais que essa faculdade em ação; encontra-se na raiz de todo pensamento, e é a 

verdadeiro   

Portanto, essa integração refere-se ao fenômeno de recomposição das 

disciplinas escolares, que pode consistir em uma fusão entre si, ou segmentadas. 

Podemos destacar, nesse aspecto, o ensino de função em que os conteúdos 

(Aritmética, Álgebra e Geometria) se integram perfeitamente, formando uma nova 

matemática. Com isso, o conteúdo de função apresenta sua forma envolvente e 

aplicada a outras ciências, pois traça novos interesses culturais, educacionais, 

sociais e políticos que definem novos propósitos para as disciplinas envolvidas. 
 

3.10 A Apresentação dos conteúdos de função e os objetivos da prova do vestibular 

  

Como já percebemos, o conteúdo de função assume uma posição 

importante no processo de ensino-aprendizagem pelo seu caráter integrador na 

escola e na vida cotidiana, tanto na do aluno do Ensino Médio, como também na do 

aluno do terceiro grau, uma vez que já discutimos que esse assunto é eixo 

primordial para várias disciplinas da academia. Nesse momento, faz-se necessário 

discutirmos e estabelecermos as relações entre o que é pedido no programa do 

Vestibular e os objetivos apresentados para essa prova, para verificarmos se esse 

instrumento de verificação de aprendizagem estabelece realmente um norte para 

aferir a aprendizagem do aluno de acordo com a proposta do Ensino Médio. 
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O programa de Matemática, como de costume, é apresentado ao aluno de 

forma bem sintética, destacando apenas os pontos principais do ensino de função, 

como podemos observar, de acordo COMPERVE/UFRN (2007, p.43): 

 
Produto cartesiano de conjuntos: relações, funções e gráficos;  
Funções linear, quadrática e modular: estudo e gráficos  
Função injetiva, sobrejetiva, bijetiva, composta e inversa;  
Função exponencial: propriedades e gráficos; e equação e 
inequação;Função logarítmica: propriedades e gráficos; e equação e 
inequação; Funções trigonométricas e seus gráficos; Funções 
arcoseno, arcocosseno e arco tangente e seus gráficos.  

 

 

Podemos observar que o programa é exposto de forma linear, ou seja, em 

encadeamento com os temas inclusores, esboçando a seqüê

conteúdos. Esse fato é predominante no nosso sistema de ensino, e faz parte da 

organização escolar. Como aponta Machado (2000, p. 188-189): 

 
... de modo geral, a organização linear repassa o conjunto de 
disciplinas escolares, embora seja especialmente aguda no caso da 
matemática. Aqui, talvez em conseqüência de uma associação direta 
entre a linearidade e o formalismo, entendido como a organização 
dos conteúdos curriculares sob a forma explícita ou disfarçada de 
teorias formais, parece certo e indiscutível que existe ordem 
necessária para a apresentação dos assuntos, sendo a ruptura fatal 
para a aprendizagem. 
 
 
 

Podemos perceber que a característica mais marcante da organização 

linear é, obviamente, a fixação de uma cadeia de eixos temáticos norteadores para o 

entendimento dos assuntos, que são ensinados seqüencialmente, expressando 

passos necessários dentro da seqüência de aprendizagem e compreendidos como 

do mais simples para o mais complexo. Portanto, a compreensão de função exige 

essa organização, assumindo o caráter inclusor, para compreender uma relação e 

função. O aluno precisa entender o plano cartesiano e a relação entre as variáveis 

(X, Y). Para compreender função quadrática, o aluno já deve, ou deveria, ter 

compreendido função afim, e assim sucessivamente, dentro do estudo de função. É 
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o que Machado (2000, p. 189) etapas necessárias a serem cumpridas 

antes  

Outrora, devemos verificar que a proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais é a de que haja uma interdisciplinaridade entre os conteúdos envolvidos, 

outras disciplinas do currículo e o próprio cotidiano. O ensino de funções se encaixa 

perfeitamente nessa situação, porque, como já o citamos, tem esse caráter 

integrador. Porém, percebemos, tanto nos livros didáticos como na metodologia de 

alguns educadores do Ensino Médio, que se tem tratado o ensino de funções de 

forma não interdisciplinar. Seguindo nesse pensamento integrador, Machado (2000, 

p. 190) aponta que: 
 
 

Uma concepção de conhecimento em que tais cadeias lineares 
sejam substituídas, tanto nas relações interdisciplinares quanto no 
interior das diversas disciplinas, pela imagem alegórica de uma rede, 
de uma teia de significações, poderia, a nosso ver, contribuir 
decisivamente para a viabilização do necessário trabalho 
interdisciplinar. 
 

Essas cadeias existentes no ensino de funções possuem uma concepção 

de aprendizagem conjunta, a qual propicia ferramentas eficientes para que o 

professor e o aluno sejam partes envolvidas, de forma construtiva, dentro do 

processo de ensino-aprendizagem. A linearidade na Matemática está bastante 

inserida nas nossas escolas, desde o advento da Matemática Moderna e dos 

estudos posteriores, visto que o seu currículo está alicerçado em uma hierarquia, 

elaborado a partir de grupos e subgrupos de assuntos matemáticos que envolvam 

 (2000, p. 66): 

 
Nos curríc
ser percorrida era definidas pelas estruturas: grupo, anel, corpo... 
Apoiavam-se numa poderosa hierarquia, começando pelos conjuntos 
e pelas estruturas matemáticas pobres, gradualmente enriquecidos 
por ramificações mais complexas. 

 

 

Nesse sentido, mesmo o programa da COMPERVE, sendo apresentado de 

forma linear, mostra que se trata de uma disciplina científica, lógica, como já 

apresentamos nos mapas conceituais: as conexões entre o próprio assunto (função), 
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outras ciências e o cotidiano. Os assuntos são precedentes para incorporar novos 

conteúdos. Os educadores devem percorrer o ensino através da 

interdisciplinaridade, em que podemos utilizar os alunos como parte construtora da 

aprendizagem matemática, como já citamos, propondo sempre uma aprendizagem 

significativa, podendo utilizar a exploração linear dos objetos matemáticos, e não 

das relações. A possibilidade da quebra da linearidade é chamada a atenção por 

Bruner (1974, p. 31), quando ele afirma que: 

 
[...] partimos da hipótese de que qualquer assunto pode ser ensinado 
com eficiência, de alguma forma intelectualmente honesta, a 
qualquer criança, em qualquer estágio de desenvolvimento. É uma 
hipótese arrojada, mas essencial, quando se pensa sobre a natureza 
de um currículo. Não há evidência alguma que contradiga e muitas 
provas estão sendo acumuladas para comprová-la. 

  

Partindo dessas observações, podemos descrever que os objetivos 

propostos para a Matemática, no manual do candidato para o Vestibular da UFRN, 

mostram claramente o caráter interdisciplinar e a forma como os assuntos 

matemáticos serão verificados no processo de seleção, ou seja, na prova de 

Matemática que dará acesso ao terceiro grau. Como podemos observar abaixo, de 

acordo com Manual do candidato (2008, p. 43): 

 

 transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente 
para a linguagem simbólica, utilizando, para tanto, os fatos 
fundamentais da geometria, da aritmética, da álgebra, da teoria dos 
conjuntos e das funções elementares;  
 ler, interpretar e se expressar por meio de tabelas, gráficos, 

linguagem algébrica, representações geométricas, etc.;  
 aplicar conceitos matemáticos na resolução de problemas 

envolvendo fenômenos de outras áreas do conhecimento, como 
Física, Biologia, Química, Economia, Geografia, História, etc.;  
 distinguir e utilizar raciocínio dedutivo e indutivo, permitindo, 

com isso, fazer conjecturas.  
 reconhecer o caráter aleatório de fenômenos naturais ou não e 

utilizar, em situações-problema, processos de contagem, 
representação de freqüências relativas, construção de espaços 
amostrais, distribuição de cálculo de probabilidade, etc.  
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Quanto ao primeiro objetivo, indica que o aluno deve fazer a transcrição das 

mensagens matemáticas para a linguagem simbólica, interagindo com outras 

ciências, perceber e entender a mensagem matemática contemplada naquele 

assunto, envolvendo os eixos matemáticos sugeridos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que se encontram descritos no capítulo 2 deste trabalho. 

A partir daí, estabelecer uma comunicação entre a mensagem escrita e a 

simbologia matemática; saber expressar-se de forma qualitativa na observância da 

estatística, situada em fatos cotidianos reais; organizar tabelas para demonstrar e 

estruturar informações, mostrando-as através de gráficos e utilizando a linguagem 

algébrica como a linguagem das ciências; relacionar os conteúdos matemáticos a 

outras áreas do conhecimento de forma multidisciplinar e interdisciplinar a fim de 

resolver problemas; utilizar as formas do raciocínio indutivo e dedutivo8 para a 

apresentação dos conteúdos. Esses são os objetivos da Comperve para o prova de 

Matemática no Vestibular da UFRN. 

Portanto, notamos que os objetivos descrevem a seleção para a entrada 

dos alunos-candidatos na academia, a qual espera que estes venham sendo 

trabalhados na educação básica. Temos então uma relação entres esses objetivos, 

os PCN  e PCN+, visto que propõem a mesma maneira de se trabalhar as relações 

entre o conteúdo e as outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, a concepção 

do conhecimento é como uma rede de significações, não implicando no 

merecimento apenas do conteúdo de Matemática por si só, e sim em uma rede de 

significações da importância de todas as disciplinas, como explica Machado (2000, 

p. 200): 

 
Na construção do conhecimento, sempre serão necessários 
disciplina, ordenação, procedimentos algorítmicos, ainda que o 
conhecimento não possa ser caracterizado apenas por esses 
elementos constitutivos, isoladamente ou em conjunto. Afirmar que 
os procedimentos algorítmicos não esgotam os processos cognitivos 
não significam que tais procedimentos possam ser dispensados: 
seguramente não o podem. 

 

E complementa: 

                                                 
8 Indutivo e Dedutivo: Indutivo o raciocínio parte do particular para o geral. Dedutivo o raciocínio parte 
do geral para o particular. 
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Em uma analogia com os relacionamentos funcionais no estudo dos 
fenômenos naturais, é tão verdadeiro que nem todos os fenômenos 
podem ser expressos por funções lineares quanto o é que nenhum 
pode ser funcionalmente descrito sem referência aos processos 
lineares, ainda que com a mediação do cálculo. Por mais que se 
pretenda desenvolver a imagem alegórica da teia cognitiva, a ser 
desenvolvida de modo contínuo e permanente a partir da prototeia 
com que todos aportamos à escola, sempre será necessário um 
mapeamento para ordenar e orientar os caminhos a seguir sobre a 
teia. As disciplinas são fornecedoras naturais de tais 
mapeamentos.(idem) 

 

 

Nessa orientação, o trabalho educacional desperta para um processo de 

interação profunda, acarretando uma postura não mais de um monólogo, e sim de 

uma dialética, promovendo um trabalho interativo, em que todos os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem sejam favorecidos. Este caracteriza-se por uma 

mudança de atitude de quem ensina e de quem aprende, norteado por uma 

pedagogia baseada na transmissão do saber do conteúdo de uma disciplina  

segundo o modelo hierárquico linear  a uma relação pedagógica dialogada e 

participativa de todos os envolvidos, numa superação do modelo linear tradicional do 

ensino da Matemática. 

Em relação aos conteúdos, os objetivos apresentados no programa do 

vestibulando, descrevem-nos, mesmo sendo apresentados de forma clássica linear, 

e caracterizam-nos interdisciplinarmente e orienta como devem ser trabalhdos no 

Ensino Médio, a fim de que o aluno tenha uma aprendizagem significativa9. 

Para que a aprendizagem significativa ocorra, é preciso entender um 

processo de modificação do conhecimento em vez de comportamento, em um 

                                                 
9 Segundo Ausubel, a aprendizagem significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às 
estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu 
conhecimento prévio. Ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu 
menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser armazena do 
isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva. 
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sentido externo e observável, e ao mesmo tempo reconhecer a importância que os 

processos mentais têm nesse desenvolvimento.  

As idéias de Ausubel (2002, p. 42) também se caracterizam por se 

basearem em uma reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e o ensino, em 

vez de tentar somente generalizar e transferir à aprendizagem escolar conceitos ou 

princípios explicativos extraídos de outras situações ou contextos de aprendizagem. 

Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições. Em 

primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo 

quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será 

mecânica. Em segundo lugar, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser 

potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e psicologicamente 

significativo (o significado lógico depende somente da natureza do conteúdo; o 

significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem). Cada aprendiz 

faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio. 

Com esse duplo marco de referência, as proposições de Ausubel partem da 

consideração de que os indivíduos apresentam uma organização cognitiva interna 

baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo que a sua complexidade 

depende muito mais das relações que esses conceitos estabelecem entre si que do 

número de conceitos presentes. Entende-se que essas relações têm um caráter 

hierárquico, de maneira que a estrutura cognitiva é compreendida, 

fundamentalmente, como uma rede de conceitos organizados de modo hierárquico 

de acordo com o grau de abstração e de generalização. Segundo Chevallard, Bosch, 

Gascón ( o conhecimento matemático e a sua evolução

forma, o desenvolvimento do conhecimento matemático é constituído por um 

encadeamento de problemas, isto é, os problemas foram e são o motor da evolução 

matemática. Sendo assim, o seu ensino assenta-se numa espécie de contradição 

velho/novo: cada unidade temática substitui o anterior sem incorporá-lo, ou seja, 

cada objeto de ensino é apresentado pelo professor como novo. No decorrer do 

assunto, o professor mostra que o novo conhecimento está, de certa forma, ligado a 

conhecimentos já adquiridos ou até logicamente contidos nos velhos, como 

podemos observar no ensino de funções, através dos mapas conceituais, em que as 

funções estão ligadas, formando várias tipologias. Por isso, iremos abordar, no 
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próximo capítulo, o processo de ensino-aprendizagem e as dificuldades de 

aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO 4  
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A dúvida permite extrair um núcleo de certeza, 

que cresce à medida que ela se radicaliza: é indubitável 
que, se duvido, penso. 

 
 

René Descartes 

4 ENSINO-APRENDIZAGEM DO CONTEÚDO DE FUNÇÕES 
 
 

No Ensino Médio, o estudo das funções matemáticas estabelece como pré-

requisito o estudo dos números reais e de conjuntos numéricos e suas operações, 
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para então definir relações e, conseqüentemente, identificar as funções como 

particulares relações. Sendo assim, a aprendizagem do conteúdo de funções inicia-

se a partir de seu conceito, quando este é estabelecido algebricamente com 

exemplos práticos, com o auxílio dos conjuntos numéricos, ou ainda, com exemplos 

do cotidiano. Começa o desenrolar de todo o percurso de aprendizagem sobre esse 

assunto. Logo após a conceitualização de funções, o caminho inicialmente tomado 

pelo professor que utiliza a relação biunívoca é abandonado, para trabalhar com os 

diferentes tipos de funções. Nesse caso, não haverá necessidade do estudo de 

conjuntos e de relações. Portanto, o ensino pode ser iniciado pela noção de função, 

para descrever situações de dependência entre duas grandezas, utilizando a álgebra 

para interpretar as questões contextualizadas e representá-las através de seus 

respectivos gráficos. 

 

4.1 Dificuldades na aprendizagem de matemática 

 

Segundo Socas (1997), existem quatro produtores de dificuldades de 

aprendizagem matemática, que podemos agrupar em cinco categorias:  

 

 

 dificuldades associadas a complexidades dos objetos, 
dificuldades associadas aos processos do pensamento 
matemático; 
  dificuldades associadas aos processos de ensino 

desenvolvidos para a aprendizagem de matemática; 
  dificuldades associadas aos processos de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos; 
 dificuldades associadas às atitudes afetivas e emocionais 

para a matemática. 
 

 

De acordo com Socas (2001, p. 81), as duas primeiras dificuldades dizem 

respeito com a própria disciplina; a terceira com os processos de ensino; a quarta 

com os processos cognitivos dos alunos e a quinta com o terreno afetivo.  

Nesse sentido, as dificuldades associadas à complexidade dos objetos diz 

respeito a dois procedimentos: o primeiro, de caráter dinâmico, procedimental, em 
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que os objetos são vistos no procedimento matemático, como a utilização dos 

signos, dentro da linguagem matemática. O segundo diz respeito ao caráter 

conceitual, em que os objetos são vistos como uma unidade conceitual. 

As dificuldades associadas ao pensamento matemático se dão justamente 

pelas rupturas nas relações dos conteúdos matemáticos, o aspecto dedutivo formal. 

Um exemplo disso é o próprio conteúdo de funções, em que, nos diferentes tipos 

associados ao cotidiano existe o pensamento algébrico. 

Na aprendizagem matemática, as dificuldades que estão associadas aos 

processos de ensino, possuem procedências distintas: instituição escolar, o currículo 

de matemática e os métodos de ensino. De acordo com Socas (1997, p.11) 

 

 
A instituição escolar deve proporcionar uma organização escolar que 
tenha a reduzir as dificuldades de aprendizagem dependendo das 
matérias curriculares, dos recursos e da maneira de ensinar [...] o 
currículo de matemática deve considerar: as habilidades necessárias 
para o desenvolvimento das capacidades matemáticas que definem 
a competência de um aluno em matemática; a necessidade de 
conteúdos anteriores, o nível de abstração e a natureza lógica da 
matemática escolar [...] os métodos de ensino deve estar tanto aos 
elementos organizacionais da instituição escolar como a organização 
curricular. 

 
 
 
De acordo com as dificuldades associadas aos processos de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, faz-se necessário conhecer os estágios do 

desenvolvimento intelectual, representado por cada uma das características de 

pensamento e pelas tarefas específicas da Matemática que os alunos desenvolvem; 

isso constitui uma informação valiosa para que os professores possam desenvolver 

uma ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem. 

 As dificuldades associadas às atitudes afetivas e emocionais para a 

Matemática se relacionam com os sentimentos de tensão e medo dos alunos; são 

dificuldades relacionadas com atitudes negativa e emocionais da Matemática que 

estão associadas à ansiedade e ao medo. 

Dentro desse contexto de dificuldades na aprendizagem matemática, 

descreveremos as principais dificuldades na aprendizagem de funções.  
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4.2 As dificuldades de aprendizagem de função 

 

A utilização da função requer variadas situações as quais permitem que o 

ensino se estruture em exemplos do cotidiano. No entanto, o ensino não deve 

descuidar-se de mostrar que o que está sendo aprendido permite um olhar mais 

aprofundado e analítico sobre as situações descritas. Cabe, portanto, ao Ensino de 

Matemática, garantir que o aluno adquira certa flexibilidade para lidar com o estudo 

de função, através de uma gama de situações-problema em que ele é incentivado a 

buscar soluções, segundo Pozo (1998, p. 46): 

 

 
[...] O interesse pela solução de problemas em matemática se deve, 
por um lado, a idéia de que o raciocínio nesta matéria reflete e 
estimula o raciocínio em outras áreas do conhecimento e, por outro 
lado, a idéia de que um maior aprofundamento nos conhecimentos e 
procedimentos matemáticos ajudaria o avanço em outras áreas 
científicas e tecnológicas e, inclusive, a resolução mais eficiente das 
tarefas cotidianas. 

 
 

Desse modo, devemos considerar a importância exercida pela resolução de 

problemas, porquanto está implícita tanto nas crenças populares como em 

determinadas teorias filosóficas, psicológicas e determinados modelos pedagógicos. 

Com relação ao ensino de funções em geral, não se dá ênfase à conversão 

da representação gráfica em representação algébrica. Por isso, inúmeros alunos têm 

essa dificuldade na leitura e interpretação dos gráficos, seja com funções afins ou 

quadráticas. De acordo com Duval (1988, p. 235): 

 
 

A razão profunda destas dificuldades não deve ser procurada entre 
os conceitos matemáticos ligados às funções afins ou lineares, mas 
no mau conhecimento das regras de correspondência semiótica 
entre o registro das representações gráficas e àquele da escrita 
algébrica. De fato, no ensino e em certos estudos didáticos, se atém 
a passagem de uma equação à sua representação por uma 
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construção ponto a ponto, (em geral via de tabela) e se esquece que 
a passagem inversa é que é problemática. Para efetuar essa 
passagem inversa a abordagem ponto a ponto não somente é 
inadequada, mas constitui um obstáculo. 

 
 

As funções exponencial e logarítmica devem ser trabalhadas na descrição 

de variação entre duas grandezas, cujo crescimento da variável independente seja 

rápido, aplicando esse conhecimento na Matemática Financeira, crescimento de 

populações, intensidade sonora, pH de substâncias, e outras. Portanto, a resolução 

das equações logarítmicas e exponenciais, o estudo de suas propriedades e 

PCN+ (BRASIL, 2001  p. 121). 

A trigonometria é tradicionalmente trabalhada dando ênfase ao cálculo 

algébrico das identidades e equações, desconectando-se, portanto, dos aspectos 

importantes das funções trigonométricas e da análise de seus gráficos. Esse estudo 

deve ser interligado, assegurando as aplicações da trigonometria na resolução de 

problemas como o cálculo de distâncias inacessíveis e a construção de modelos que 

correspondam a fenômenos periódicos. 

Esse conteúdo é favorável também para aprofundar o estudo sobre números 

e operações, principalmente com os números decimais exatos, inexatos, dízimas, 

números irracionais, ligando estes à geometria e medidas e a porcentagens PCN+ 

(BRASIL, 2001 p. 122). 

Como o estudo de função começa a partir da formulação de seu conceito 

geral, e existe uma dificuldade histórica sobre essa formulação, como já vimos, 

passaremos a discutir sob essa dificuldade inerente. O estudo sobre o conceito de 

função há décadas toma lugar de destaque na Educação Matemática, e no decorrer 

da história tenta-se aprimorá-lo, em virtude de dois aspectos principais que ele 

contempla. 

O primeiro aspecto é a possibilidade de ligação entre os diversos assuntos 

da Matemática e outras disciplinas, especificamente aqueles trabalhados no Ensino 

Médio, como as progressões Aritméticas e Geométricas, Trigonometria, Geometria, 

pH, gases perfeitos, movimento uniforme, dentre outros. 
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Além disso, o conceito de função é um dos principais pré-requisitos para 

muitos conteúdos abordados e desenvolvidos no ensino superior, porque utilizamos 

funções de uma ou várias variáveis, para resolver problemas nas Ciências Exatas, 

da Tecnologia, da Saúde e Ciências Sociais Aplicadas. 

Segundo Schwarz (1995, p. 13), a lógica matemática teve dificuldade em 

 Para ele, ninguém 

soube explicar o que é uma função, mas ela está alicerçada nas etapas descritas 

por Yourschkevistch (1981, p. 20), e que já citamos no capítulo II, quando fizemos 

um resgate acerca da evolução histórica do estudo das funções. 

Com o método analítico para a introdução do estudo das funções, 

assegurou-se o seu estudo em um lugar de destaque nas ciências exatas; vindo 

logo após a etapa da Matemática Conjuntista (baseada na teoria dos conjuntos), que 

é fundamentada pelos diversos conceitos de função em sua trajetória histórica. 

O elevado nível de abordagem do seu conceito, nesse momento, não era a 

mais adequado para a introdução do conceito de função, embora entendêssemos 

ser necessário ir mais além, mas sempre promovendo condições necessárias para a 

compreensão do aluno desempenhadas nas suas ações, como afirma Rêgo (2000, 

p. 20): 

  
[...] Promovendo-se condições para o desenvolvimento de um 
processo que não esteja baseado apenas nos saberes do professor 
ou nas informações contidas no livro texto, apresentando em sala de 
aula, mas principalmente, em ações realizadas pelo próprio aluno. 

 

 

No Ensino Médio, o ensino de funções deverá ter esse aspecto formativo de 

que o aluno seja sujeito integrante da aprendizagem sobre funções, não ficando 

apenas na formalidade matemática, que ocupa lugar de destaque na linguagem, 

começando os tópicos da teoria dos conjuntos, seguindo então a abordagem 

tradicional de seu ensino e a resolução de problemas.  

Nesse modelo, o professor é o elemento principal do processo de ensino-

aprendizagem e possui a obrigação de transmitir conhecimentos com a utilização da 

aula expositiva, através de um direcionamento padronizado na transmissão desses 

conteúdos, com exemplos seguidos de definições, exercícios de fixação e a 
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avaliação. No entanto, devemos ressaltar que o aluno não deve ser um mero ouvinte 

e sim, participar ativamente desse processo de aprendizagem para que possa, de 

fato, aprender. Contudo, isso não ocorre por alguns motivos na 

cujas variáveis estão associadas ao tempo de aprendizagem. 

aquele norteado nos livros didáticos e nos programas escolares, em que seu 

cumprimento é uma exigência legal. Nessa dimensão obrigatória, o educador 

vivencia um dilema didático, pois ele precisa ministrar todos os conteúdos previstos 

nos programas, ocasionando um acúmulo, sendo irreversível o caráter para a 

formulação do saber escolar. Isso implica a idéia de que é possível delimitar a 

aprendizagem em um determinado espaço de tempo. Como aponta Pais (2002, p. 

24-5): 

 
Há uma crença de que a aprendizagem é sempre seqüencial, lógica, 
puramente racional e organizada através de uma lista de conteúdos. 
Como se fosse possível compará-la à linearidade da apresentação 
do saber matemático. Seu compromisso está mais voltado para o 
texto sintético do saber e para o cumprimento de um programa 
curricular do que para os desafios do fenômeno cognitivo.  
 
 

A outra variável é justamente o , que está 

diretamente vinculado às rupturas e conflitos do conhecimento e exige uma 

permanente reorganização de informações, para que se configure o ato de aprender. 

É o tempo necessário exigido para que o educando possa superar suas dificuldades 

e bloqueios e alcançar uma nova posição de equilíbrio. Esse tempo não é 

seqüencial e nem linear, uma vez que faz-se necessário sempre retomar os 

paradigmas anteriores para transformá-los e cada sujeito tem seu ritmo para 

alcançar essa aprendizagem. 

ar que a subjetividade não pode apenas ficar 

vinculada aos planejamentos didáticos, e sim a uma prática educativa que favoreça 

aos alunos uma aprendizagem significativa, em que ele seja realmente parte 

integrante dessa aprendizagem. Na prática, o que ocorre é justamente uma 

confusão entre as duas dimensões, porque o professor quer superar ou procurar a 
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superação através da busca de noções já estudadas, tentando buscar novos níveis 

de formular conceitos e estabelecendo uma aproximação do saber. Como as 

especificidades da Matemática são justamente a resolução de problemas, conteúdo 

abordado desde as primeiras séries do Ensino Fundamental e despontando no 

ensino de funções, sempre utiliza-se a mesma dialética: a de estabelecer relações 

entre o saber novo e o antigo, ocorrendo com isso, o estabelecimento do conceito de 

função, no qual é preciso superar as contradições inerentes dessa dialética. Com 

relação a esse aspecto, Pais (2002, p. 25) afirma: 

 
A dificuldade é que essa superação não é mensurável em termos 
quantitativos e definitivos. Dessa forma um determinado conteúdo 
pode permanecer como um bloqueio para o aluno, mesmo depois de 
muito tempo em que lhe foi apresentado.    

 
 

No estudo das funções, percebemos que não é explorado todo potencial do 

conteúdo como 

Essa abordagem, dentro do processo de ensino-aprendizagem, foge ao principal 

objetivo das funções e à base que ela fornece para assuntos posteriores nos cursos 

da academia. Esses conteúdos abordados incluem-se no estudo das funções e são 

contemplados nas questões do Vestibular da UFRN. 

Com o objetivo de fornecer uma noção intuitiva do conceito de função ao 

aprendiz, o professor inicia esse conteúdo apresentando e demonstrando exemplos 

de modelos práticos, recebendo esse nome pelo fato de envolver variáveis, que 

acredita estar no cotidiano dos alunos, por serem fatos que estudaram na 

Matemática em outros momentos ou estarem relacionados com outras disciplinas no 

Ensino Médio.  

Ao estabelecer esses exemplos, os educadores começam a conceituar, de 

forma generalizada, o que é função. As atividades apresentadas para os alunos são 

meros exercícios de repetição com aplicações diretas das definições estabelecidas 

pelo professor. Os conceitos foram criados para sintetizar a essência de uma classe 

de objetos, situação ou problemas relacionados com o cotidiano, mas essa 

singularidade é insuficiente para seu entendimento, pois não expressa a totalidade 
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do que seja conceito e deve ser interpretada como uma tentativa de definição. Como 

aponta Pais (2002, p. 55-6): 

 

 
[...] O conceito é algo em permanente processo de devir, estamos 
sempre nos aproximando de sua objetividade, generalidade e 
universalidade, sem considerá-lo uma entidade acabada, tal como 
concebido por uma visão platônica. O estado de devir explica a 
formação de conceitos a partir da intenção de compreender o 
fenômeno da aprendizagem. 

 

 

Na maioria das vezes, o professor da tendência tradicional na prática do 

ensino da Matemática valoriza em excesso a memorização de conceitos, regras, 

fórmulas, demonstrações e teoremas e as situações-problema propostas estão 

voltadas, nesse caso, para a reprodução. Na maioria desses problemas é o 

professor quem responde às questões propostas e sugere que os alunos comparem 

com suas respostas ou pedem para que eles confiram com as respostas no final do 

livro didático. As atividades deveriam ser trabalhadas individualmente ou em grupo, 

para que os alunos pudessem discutir e naturalmente compreender o conceito de 

função em sala de aula. Discutindo informalmente com professores a nossa própria 

prática no Ensino Médio, percebemos a falta de tempo necessário pela exigência de 

todo o conteúdo ser repassado para o aluno ou que esse tipo de prática poderá 

atrasar o calendário escolar. 

A maioria dos livros-textos adota a definição que deriva do conceito de 

Dirichlet-Bourbaki, no qual as funções são ensinadas como um tipo de relação 

especial, como vem nas definições no capítulo anterior. 

A compreensão desse conceito pode ser complexo e abstrato. 

Conseqüentemente, é de igual maneira para o aluno, porque a conceituação de 

função vem através do conceito de relação, que é definida como o resultado de um 

produto cartesiano. Por isso, a compreensão intuitiva fica difícil para entender o que 

seja função, e torna a sua aprendizagem repetitiva: o aluno repete as ações do 

professor. Mesmo produzindo o resultado insatisfatório, essa prática é muito comum 

na escola básica, como afirma Pozo (1998, p. 208): 
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[...] Apesar das óbvias limitações, é uma forma de aprendizagem 
bastante usual  em contextos escolares mais do que o devido, 
naturalmente  e por isso pode ser útil perguntarmos como podemos 
ajudar os alunos a aprender melhor a informação arbitrária, para 
além de repeti-la muitas vezes... 
 
 

O tratamento dado à abordagem do conceito de função é sempre a mesma 

que está escrita nos manuais do Ensino Médio: apresentada uma definição, em 

seguida é facultada uma série de exercícios para memorizar aquela definição. 

Quando o aluno se confronta com um exercício ou uma situação-problema sobre 

função que exige um entendimento diferente da técnica ensinada pelo professor, na 

maioria das vezes, não consegue resolvê-los. Com relação a essa situação, os 

pesquisadores Dubinsky; Harel (1991, p. 121), afirmam: A compreensão de idéias 

matemáticas emerge de outras fontes que não apenas olhar muitos exemplos e 

 

Por isso, devemos adotar o que sugerem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais acerca do entendimento do conceito de função: o aluno é parte integrante 

da construção dos conceitos, ou seja, do seu conhecimento, e não meros 

observadores, mas capacitado para compreender e interpretar situações, se 

apropriando das linguagens específicas, argumentando, analisando, avaliando, 

tirando suas próprias conclusões, tomando decisões, generalizando e, portanto, 

incluído para tomar muitas ações que forem necessárias à contribuição do 

desenvolvimento de competências e habilidades. 

A Matemática tem como centro a finalidade de resolução de problemas. E 

isso só se desenvolve com a habilidade de aliar o conceito de função com o pensar 

e o fazer de forma integrada para ajudar a solucionar os desafios. Essa capacidade 

não é desenvolvida apenas com exercícios para a fixação de conceitos ou com 

técnicas matemáticas, mas com a utilização do que sugerem os PCN+ (BRASIL, 

2001, p.113): 

 
A maneira como se organizam as atividades e a sala de aula, a 
escolha de materiais didáticos apropriados e a metodologia de 
ensino é que poderão permitir o trabalho simultâneo dos conteúdos e 
competências. 
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  Para que isso realmente aconteça, o professor deve trabalhar o conteúdo 

com mais significado, e não tão fragmentado, transmitindo não só de uma única 

forma, em que os alunos só escutem e repitam os seus comandos. Dessa maneira, 

não ocorrerá uma aprendizagem que direcione competências para solucionar 

problemas relacionados à vida, e sim, só aqueles que exijam as técnicas 

matemáticas aprendidas pela transposição analógica.10 

No ensino tradicional amplamente adotado em nossas escolas, o erro é 

considerado apenas um referencial para a não-capacidade do aluno em não 

compreender determinados assuntos ministrados em Matemática e lançar a culpa 

nesses alunos com afirmações do tipo: o aluno não tem prestado atenção à 

explicação, não tem feito os exercícios ou não acompanha o ritmo dessa ou daquela 

turma; lançando no aluno toda a culpa e responsabilidade quanto aos acertos e 

erros durante o processo de ensino-aprendizagem. Sabemos que o erro faz parte 

desse processo e que o aluno é reflexo de seu professor, como afirma Pozo (1998, 

p. 47): 

 
As idéias dos estudantes estão totalmente relacionadas com as 
experiências em sala de aula e reflete mais as idéias de seus 
professores sobre como devem ensinar matemática do que as idéias 
sobre como a disciplina está constituída. 

 

 

O aluno, diante de um determinado erro cometido a partir da conceituação 

de função, por alguma circunstância, deve ser o ponto de partida para uma 

aprendizagem significativa que faça dessa dificuldade conceitual uma rica 

aprendizagem. Pelo que vimos, o conceito de função não é tão simples e será 

normal a aparição de equívocos por parte dos aprendizes, devido à terminologia 

utilizada, a qual pode provocar confusão e estabelecer sentidos diversos. Como 

aponta Dienes (1975, p. 15): 

 
O pensamento matemático não trata apenas de classificação de 
classes matemáticas e a compreensão do que estas classes têm 
umas com as outras. Entende a relação classe elemento 

                                                 
10 Transposição analógica é um sistema cuja expressão matemática da relação existente entre suas 
grandezas físicas é análoga ou semelhante à mesma expressão de um outro sistema. 
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considerando as classes recém-formadas como elementos de outras 
classes, estas ainda como elementos de outras classes e assim por 
diante.   

 

 

As dificuldades na formação do conceito de função é o marco para 

interpretar como as funções se apresentam de forma algébrica simbólica ou em 

situações-problema. A transposição da situação-problema para a estruturação 

algébrica é o grande salto, no qual o aluno terá realmente a distinção para a 

compreensão de como utilizar os recursos algébricos, reflexos de sua interpretação 

em dada situação-problema. A aprendizagem e o entendimento dos conceitos irão 

permitir que o aprendiz realmente possa se defrontar com as situações-problema e 

escolher a forma lógica e formal de interpretá-los e resolvê-los, em vez de ficar 

apenas repetindo ou reproduzindo a informação passada pelo professor, enquanto é 

parte integrante na construção do conceito central e dos diversos conceitos das 

funções.    

É importante ressaltar que, no ensino de função, logo nas primeiras 

definições enunciadas por Leibniz, Bernoulli e Euler, a noção de função está 

centrada na variação e interdependência, apresentadas por uma regra ou lei, em 

que a correspondência é apresentada implicitamente. Todavia, com o advento da 

Matemática Moderna, percebemos que foi desaparecendo essa identidade das 

funções, as quais são encontradas apenas no processo de aprendizagem de 

funções e nas regras de correspondência, da forma como são utilizadas em alguns 

conceitos escritos nos manuais didáticos. 11  

Acreditamos que, na medida em que favorecemos a compreensão sobre o 

conceito de função do nosso aluno, haverá grande influência no seu relacionamento 

com as questões ou situações-problema que envolvam esse assunto, a  fim de que 

se possa amenizar o problema consideravelmente, eles deverão ter, 

conseqüentemente, melhores resultados no Vestibular; mas também percebemos 

que o professor tem dificuldade em trabalhar para que o aluno não seja apenas um 

ouvinte de sua aula expositiva. A sua epistemologia no cotidiano escolar, em que o 

                                                 
11 
aplicação, se e somente se, para todo elemento X de A exista

.124) 
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significado da disciplina é fundamentalmente de natureza empírica, é que essa 

posição, para o educando, é bastante confortável e difícil de ele se afastar, tendo 

com essa prática resultados não desejados. Como afirma Pais (2002, p. 35): 

 
 

Esse pesquisador constatou o predomínio de uma visão estratificada 
e isolada da educação o que leva a uma prática pedagógica 
fundamentada na repetição e na reprodução. Os resultados dessa 
prática são inexpressivos, pois favorecem a cristalização de velhas 
concepções. Essa é uma concepção empírica do saber escolar, 
dominada por uma prática não refletida. 

 

 

Os professores, mesmo sabendo distinguir os dois conceitos de função 

(algébrico e o funcional), devem passar o conceito de função de forma significativa 

para seus alunos, pois, como aponta Carvalho (2003, p. 232), 

têm que conviver com mais de dois conceitos diferentes de função. Eles sabem 

como diferenciar um do outro, e podem enfatizar o trabalho com funções numéricas, 

 Com essa discussão, 

percebemos que o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de função que 

se inicia pelo seu conceito pode melhorar de forma significativa e interagir com os 

diversos tipos de funções.  

A eficácia dessa proposta, para o desenvolvimento do conteúdo 

programático de funções, tem como pressuposto a apropriação do domínio da 

aprendizagem conceitual e procedimental. Podemos então verificar essa 

aprendizagem na prova do Vestibular (no nosso caso, o processo seletivo da UFRN) 

em que se vislumbra justamente o produto dessa aprendizagem. Para que tenhamos 

uma visão completa desse resultado, propomos aqui refletir a partir das análises de 

acertos/erros dos candidatos que realizam as provas objetivas de Matemática do 

Vestibular da UFRN. 

 

 

 

4.3 O ensino de funções e a aquisição da linguagem algébrica para a compreensão 

do seu conteúdo 
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A Matemática Moderna, fundamentada na teoria dos conjuntos, adota a sua 

(KLINE, 1976) e aponta problemas constituídos por sua ampla adoção. Kline (1976, 

p.  A linguagem dos 

 

A estrutura simbólica, chamada de lógica na Matemática, para o uso no 

, de forma sutil, uma condição complexa, 

dificultando o entendimento do aluno e mistificando a compreensão do conteúdo dos 

diversos tipos de função. 

No processo de ensino-aprendizagem de funções, tem que ficar clara: a 

distinção entre símbolos e idéias que envolvem o conceito de função. Os símbolos 

pertencem às representações externas  gráficos, tabelas e as equações para cada 

tipo de função, dentre outras, as idéias, ao campo da subjetividade. 

Percebemos que o significado é o que liga os dois campos, pois as 

representações externas precisam de uma interpretação pessoal, quer dizer, um 

modelo mental de cada indivíduo. No ensino de funções, essas representações são 

verbal. As representações internas não conseguem assimilar tudo. Os estudantes 

apresentam sérias dificuldades para elaborar conexões, entre elas, como explica 

Nunes e Bryant (1997, p. 24 e 167): 

 

 
Piaget atribuiu muita importância ao desenvolvimento do que ele 
denominou o esquema da proporcionalidade. Ele viu esse 
desenvolvimento como uma indicação de que os jovens poderiam, ao 
construírem este esquema, pensar em termos de funções 
matemáticas, sendo a proporcionalidade apenas uma relação 
possível entre duas variáveis, apesar de ser bastante difícil 
determinar quando e no contexto de quais problemas as crianças 
começam a entender relações proporcionais entre variáveis. 

 

E complementa: 

 
[...] Essa dificuldade relaciona-se ao fato de que as crianças podem 
usar sua compreensão das situações de correspondência um  para 
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 muitos para resolver problemas que envolvem relações entre 
variáveis sem necessariamente sem se tornar cientes da relação 
funcional entre as variáveis (idem). 

 

 

A linguagem matemática é adaptada, principalmente pela expressão, e a 

comunicação de particulares tipos de informação. Por isso, faz-se necessário que o 

aluno possa compreender, de maneira correta, as interpretações advindas do 

simbolismo matemático dentro da resolução de problemas e as fórmulas algébricas. 

Com isso, o aluno passa a compreender melhor as abstrações matemáticas, e não 

se limita ao mundo da intuição matemática, como se fosse um mundo particular da 

Matemática. Como conclui Piaget (1975, p. 311): 

 
Faz-se cada vez mais difícil conhecer a realidade física fora de sua 
estrutura matemática: se produz uma assimilação tão completa do 
real aos esquemas operatórios que a realidade física é transformada, 
pouco a pouco, em relações espaciais e métricas e que, no limite do 
poder da ação, a operação do sujeito se converte em solidária ao 
objeto.  

 

 

Na compreensão sobre função, a linguagem é essencial, mas ela não pode 

estar isolada de forma estática. Deve vir sempre junto da ação de resolução de 

problemas, interpretações gráficas e aplicações da parte algébrica para a aritmética, 

dentre outros fatores, que auxiliam o entendimento de forma substancial para a 

aprendizagem do aluno. 

Geralmente a apresentação das situações, entre as quais o modelo de 

funções, é apresentado em forma de equações, ou seja, utilizando apenas a 

álgebra, recurso imposto pela Matemática Moderna. Contudo, é inadequado, porque 

limita funções apenas em operações que só podem ser expressas por uma 

expressão algébrica, o que, em nível elementar, seria suficiente. Porém, para um 

pensamento matemático avançado, voltado para a compreensão mais 

fundamentada de funções, não é apropriado trabalhar dessa maneira. É o que 

aponta Dubinsky; Harel (1991, p. 116), quando afirma que: 
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para muitos alunos, assim como muitos cientistas, a idéia de função 

estudante um exemplo de função, geralmente receberá como 
resposta expressões como x² + 3, sem menção a qualquer tipo de 
transformação. Assim como o conceito de variável, no qual o aluno 

ue pode ser 
desconhecido), o conceito de função como fórmula tem um saber 
estático. 

 

 

Além disso, ele também afirma, com relação aos esquemas de linguagem e 

gráficos (DUBINSKY; HAREL 1991, p. 117): 

têm lugar neste esquema e os gráficos, embora manuseáveis por si só (graças à sua 

 

Quando estudamos funções, na grande maioria das vezes, utilizamos as 

expressões de domínio e imagem e trabalhamos os diagramas de flechas, dos 

conjuntos A e B dados nas definições de funções. 

O entendimento da compreensão do conceito de função supõe que está 

relacionada também, pela não compreensão do domínio e imagem de uma função, 

uma vez que as afirmações de que não há relação de duas imagens com o mesmo 

r relacionado a 

confusa a interpretação através dessa linguagem. Quando começamos a 

estabelecer exemplos do tipo: Dada uma função Afim f(x) = x + 2, e os conjuntos A = 

{0, 1, 2} e B = {2, 3, 4}, estabelecendo o domínio e a imagem, percebemos que, 

nesse caso como em outros, a imagem já é dada e não há um contradomínio que a 

contenha. Essa distinção, muitas vezes, não é adotada pelo professor do Ensino 

Médio, causando muita confusão na mente do aluno, pois, como aponta Rêgo (2000 

p. 35): 

 
esta característica da linguagem matemática corrente em sala de 
aula certamente não beneficia os alunos, que têm pouca ou 
nenhuma maturidade para distinguir em que contexto os termos 
estão sendo utilizados ou qual o significado preciso destes. 
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Nesse sentido, podemos perceber que muitos alunos possuem o esquema 

de função, como uma equação, ou seja, para eles qualquer equação é uma função. 

Nesse sentido, Fossa e Fossa (1996, p. 46), observa que: 

 
esta expectativa torna-se um obstáculo cognitivo para um 
entendimento mais profundo do conceito de funções porque impõe 
uma caracterização sobre o conceito de função que limita a maneira 
em que ele poderá ser generalizado.  

 

 

 O que pode caracterizar essa dificuldade pode ser justamente a não-

definição do conceito de variável, a qual percebemos que representam grandezas, 

mas os alunos estão sempre estabelecendo relações de acordo, entre a equação 

determinada para definir uma função e a distinção entre várias equações, indicando 

quais são as que representam funções, o que permite perceber, portanto, que toda 

equação é uma função ali representada. Em particular, as funções que expressam a 

variável dependente explicitamente em função da variável independente (RÊGO, 

2000, p 37). Os elementos, equações e variáveis, cujo entendimentos precedem a 

compreensão do conceito de função, devem estar bem claros para que o aluno 

possa compreender de forma significativa e correta o conteúdo de cada função 

estudada. 

A linguagem utilizada no processo de ensino-aprendizagem de funções 

exige um alto grau de abstração por parte do aluno, a fim de que o mesmo possa 

estabelecer ligações em várias direções, de acordo com o tipo de função estudada, 

e compreender conceitos refinados, fruto da teoria dos conjuntos, enquanto 

relaciona os exemplos com fórmulas diretas e técnicas de aplicação de forma 

imediata e repetitiva. Portanto, nesse processo, em geral, há um baixo nível de 

experiências envolvendo o aspecto funcional das funções, ou seja, em torno da 

covariação entre as variáveis, ou de representações entre relações quantitativas, 

envolvendo tabelas, gráficos ou propriamente as equações. Assim, para Pozo (1998, 

ue uma 

pessoa compreenda o problema e o traduza para uma série de expressões e 
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A manipulação matemática pode ser um processo difícil de compreender 

devido, justamente, a apreensão de estruturas e ao intenso processo do simbolismo, 

pois não são inteiramente distintos. Ocorre que um atua estimulando o outro. Na 

aprendizagem matemática, quanto maior a atitude rigorosa do professor em relação 

à simbologia, maior a dificuldade de compreensão do que se quer ensinar. 

Conseqüentemente, o aluno terá dificuldade, como afirma Dienes (1975, p. 133): 

 
Uma atitude rigorosa por parte do professor pode, em tais casos, 
retardar ou parar por completo a aprendizagem. Por exemplo, as 
notações y = x² e f(x) = x² não são necessariamente os melhores 
símbolo
x² representaria melhor essa situação. Dá certamente a expressão 
visual à correspondência entre x e x², indicando mesmo a direção 
dessa correspondência.  
 
 
 

A abstração tratada na teoria dos conjuntos e utilizada para a definição de 

relação, e conseqüentemente de função, provoca um determinado obstáculo 

epistemológico12, visto que o aluno tem dificuldades em compreender os signos 

matemáticos. Logo, terá dificuldades em entender o conteúdo de função que está 

alicerçado em definições algébricas de trato simbólico. Cada tipo de função a ser 

estudada no Ensino Médio possui uma definição algébrica para realizar o cálculo 

voltado para a Matemática pura ou para o cálculo, envolvendo resolução de 

problemas com variáveis do dia-a-dia. 

A aprendizagem do conteúdo de função aparece no campo da Matemática 

como a aquisição da compreensão das leis analíticas e leis geométricas. Essas 

idéias, bastante confundidas na linguagem e na escrita dos matemáticos, surgem 

para expressar de que maneira as funções se utilizam de forma axiomática e 

sistemática das abstrações para demonstrar as funções estudadas. Segundo 

Campiteli  et al(2006, p. 15): 

 
A técnica moderna se vincula estreitamente com a matemática mais 
pura, levada, às vezes, junto com seu simbolismo e suas estruturas, 

                                                 
12 Obstáculo Epistemológico estudado e apresentado ao mundo científico pelo filósofo Gaston 

 
se dá à aprendizagem. 



102 
 

por campos aparentemente longínquos, mudando a fisionomia de 
teorias que pareciam rígidas e imutáveis.  

 

 

 Apesar dessas dificuldades existentes acerca da linguagem simbólica para 

a apropriação do conteúdo, e conseqüentemente do entendimento sobre função, é 

impossível nos distanciarmos dessa linguagem, pois a aprendizagem de funções 

depende dela. Com isso, o professor deve trabalhar de forma a permitir a sua 

compreensão, pois o estudo das funções deve proporcionar esse entendimento 

abstrato; porém necessário, como afirmam os PCN+ (BRASIL, 2001, p. 121): 

 
O estudo de funções permite ao aluno adquirir a linguagem 
algébrica como a linguagem das ciências, necessária para 
expressar a relação entre grandezas e modelar situações-
problema, construindo modelos descritivos de fenômenos e 
permitindo várias conexões dentro e fora da matemática. 

 

 

Percebemos, nesse momento, que, apesar das dificuldades da 

compreensão simbólica para a aquisição da aprendizagem do conteúdo de função, 

faz-se necessário que o professor estimule essa aprendizagem e a conduza de 

forma compreensiva, utilizando uma metodologia didática de forma significativa, ao 

mesmo tempo em que se  mostre interessado em que o aluno entenda e não apenas 

esteja interessado em cumprir o programa do Ensino Médio. Só então chegaremos 

ao que os Parâmetros Curriculares Nacionais pontuam sobre a linguagem algébrica 

simbólica, na qual o aluno deve expressar relações entre as grandezas e interpretar 

as situações problema de maneira simbólica e compreensível. Para estabelecer a 

correspondência entre a aprendizagem conceitual e a procedimental, faz-se 

necessária a compreensão da articulação dos três eixos procedimentais do currículo 

matemático, como aponta Pozo (1998, p. 51-2): 

 
Pode-se estabelecer correspondência com os três grandes eixos 
procedimentais estabelecidos nos currículos de matemática: 
utilização de diferentes linguagens, utilização de algoritmos e 
utilização de habilidades. Assim, a tradução do problema incide, 
justamente, na utilização de uma linguagem matemática que permita 
interpretar a realidade circundante, enquanto o segundo passo, a 
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solução de problemas, faz referência à utilização estratégica de 
fatos, técnicas e habilidades dentro de um contexto matemático. 

 

 

A proposta do estudo de função é a de que o aluno possa utilizá-la para 

resolver diversas situações-problema relacionadas às variáveis que expressem leis 

de funcionalidade. Porém, a resolução de problemas envolve também o que Polya 

(1995) pontua realiza-se em quatro passos: compreensão, concepção de um plano, 

execução de um plano e exame de solução alcançada. Vários autores seguem 

essas orientações do professor Polya. No entanto, esses procedimentos 

apresentados por Polya se resumem a dois processos: tradução e solução de 

problemas. Quando estamos resolvendo uma situação-problema, eles são 

colocados em ação automaticamente. Para isso, a solução de problemas exige a 

compreensão dos problemas e, principalmente, que o aluno tenha condição de 

traduzir as expressões algébricas e os símbolos matemáticos. Podemos então 

enfatizar que, para a aprendizagem do conteúdo de função, faz-se necessária a 

aprendizagem conceitual, compreendendo o sentido em que as funções estão 

alicerçadas e a aprendizagem procedimental, estabelecidos nos currículos de 

Matemática, os quais, segundo Pozo (1998, p 51- 52) são: 

 
Utilização de diferentes linguagens, utilização de algoritmos e 
utilização de habilidades. Assim, a tradução de problema incide, 
justamente, na utilização de uma linguagem matemática que permita 
interpretar a realidade circundante, enquanto o segundo passo, a 
solução de problemas, faz referências à utilização estratégica de 
fatos, técnicas e habilidades dentro de um contexto matemático.  

 

Aqui, foram apresentadas algumas das dificuldades na aprendizagem dos 

conteúdos e procedimentos de função e a possível relação dessas vertentes ao 

índice de sucesso ou insucesso dos alunos no Ensino Médio. Enfatizamos também o 

quanto isso poderá influenciar no resultado desse aluno no Vestibular. Nesse 

sentido, iremos estabelecer algumas categorias de análise para inferirmos nas 

respostas dos candidatos. 
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4.4 O papel do erro na aprendizagem matemática 

 
Na pesquisa em Educação Matemática, a análise dos erros vem evoluindo 

de acordo com as influências das teorias atuais, tanto no campo da pedagogia, 

como no campo da psicologia. Para compreendermos essas influências, faremos um 

breve histórico. De acordo com (Resnick e Ford, 1990), Watson, no início do século 

XX, nos Estados Unidos lança a chamada revolução behaviorista, em que norteava 

que a missão dos professores é selecionar vínculos de estímulo-resposta que 

permitam aos alunos efetuarem cálculos e resolverem problemas.  

Nas primeiras décadas do século XX, os trabalhos em análise dos erros 

eram voltados apenas para a aritmética, cometidos, pelos alunos dos primeiros anos 

escolares. A pesquisa de Smith (1940 a, 1940b), realizada com alunos de High 

School, sobre os erros em geometria plana foi uma exceção. 

Na Alemanha, nessa mesma época, houve um interesse pela análise de 

erros, sob a influência da psicanálise, mas não houve ligação entre os 

análise de erros didaticamente orientada, na Alemanha, foi iniciada por Weimer cujo 

 

Uma segunda fase na análise de erros aconteceu a partir dos anos 50. Sob o 

enfoque do processamento da informação, muitos pesquisadores utilizam os 

protocolos verbais 13 em seus trabalhos de análise de erros. Tais análises, com a 

utilização de computadores, tiveram grande influência em várias pesquisas nos 

Estados Unidos e América Latina. 

Com essas fases, no campo da Matemática, os pesquisadores preocupam-

se em classificar os erros para permitir aos professores uma modificação nas 

estratégias de ensino, tornando-os mais eficazes; com isso aparece a visão 

absolutista da Matemática como afirma Cury (1994, p. 81).  

 

                                                 
13 A análise de protocolos verbais é uma técnica típica para verificar a teoria e tornou-se, de fato, uma 
espécie de marca registrada da abordagem do processamento da informação. Newel e Simon (1972, 
p.12) 
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Parece vigora, então, a visão absolutista da matemática, no 
momento em que os pesquisadores e professores procuram 
oportunizar aos alunos meios de alcançarem a verdade absoluta, 
evitando os erros. 
 

O erro assume um papel importante na construção do conhecimento, e não 

poderá ser evitado, pois sempre irá existir. Ele serve como ponto de partida no 

sentido de oportunizar o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem e de criar 

condições para fazer avaliações a respeito do desempenho individual dos alunos. 

partida para a pesquisa sobre o processo de ensino-

ratégia de pesquisa promissora para esclarecer algumas questões 

 

A análise dos erros, em uma abordagem mais ampla no processo de ensino-

aprendizagem, é apresentada por Borasi (1987), propõe novos rumos para a análise 

dos erros, acolhendo as idéias de Kuhn, lakatos, Piaget e Vergnaud, fugindo assim, 

de algumas limitações do behaviorismo e do processamento da informação. 

A pesquisadora propõe, além de identificar e classificar os erros cometidos 

pelos alunos, e estratégias para eliminá-los, aponta possibilidades de usar os erros 

como instrumentos para explorar o funcionamento da mente; utilizando as 

referências de Piaget e Vergnaud; aproveitá-los para o desenvolvimento de uma 

disciplina, como aponta Kuhn e Lakatos; avançar, partindo dos erros, tomando essas 

alternativas sob o ponto de vista objetivo didático proposto para fazer análise de 

erros. Apresentaremos aqui um quadro resumo (quadro 2), das alternativas 

apresentadas por Borasi: 

 

Foco objetivo Conteúdo técnico-

matemático 

Natureza da 

matemática 

Processo de 

Aprendizagem 

Eliminação do erro O erro é visto como 

um sinal de falha do 

processo de 

aprendizagem. Sua 

causa é 

diagnosticada na 

O erro é visto como 

projeção da 

incompreensão de 

caráter mais geral, 

relativa à natureza 

da matemática. Tal 

O erro é visto como 

um instrumento para 

identificar 

dificuldades comuns 

da aprendizagem e 

métodos de ensino 
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tentativa de eliminar 

o erro pela raiz. 

incompreensão é 

diagnosticada com a 

intenção de remedia-

la, eliminando-a. 

ineficazes. O 

currículo e os 

métodos de ensino 

podem ser 

consequentemente 

melhorados, para 

evitar tais 

dificuldades (e erros) 

no futuro. 

Exploração e 

descoberta 

O erro é visto como 

um estágio 

necessário, positivo 

no processo de 

pesquisa. Pode 

motivar novas 

direções para a 

exploração e levar a 

descobertas 

inesperadas. 

O erro é visto como 

um instrumento para 

pôr em evidência os 

limites e 

características de 

uma disciplina. Pode 

motivar e levar a 

reflexões sobre a 

natureza da 

disciplina. 

O erro é visto como 

projeção dos 

mecanismos com os 

quais a mente opera. 

Pode constituir-se 

em instrumento para 

compreender melhor 

os processos 

cognitivos e o 

próprio 

desenvolvimento 

 Quadro 2 Resumo das alternativas de erros de Borasi (1987 b, p.380) apresentadas por 
Helena Cury(1994, p. 87). 
 
 

Para Borasi (1987), a idéia sobre o papel construtivo do erro é que, ele é 

considerado um instrumento didático, e diverge da idéia dos piagetianos, porque o 

erro para Piaget e seus colaboradores, é de construtor do conhecimento. Nesse 

sentido, Borasi define erro de acordo com três categorias. A primeira, no sentido 

conteúdo técnico-matemático o erro é visto como um sinal de falha do processo de 

aprendizagem. Sua causa é diagnosticada na tentativa de eliminar o erro pela raiz . 

A segunda, de acordo com a natureza da matemática o erro é visto como projeção 

da incompreensão de caráter mais geral, relativa à natureza da matemática. Tal 

incompreensão é diagnosticada com a intenção de remediá-la, eliminando-a . E a 

terceira, no Processo de Aprendizagem o erro é visto como um instrumento para 

identificar dificuldades comuns da aprendizagem e métodos de ensino ineficazes. O 
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currículo e os métodos de ensino podem ser conseqüentemente melhorados, para 

evitar tais dificuldades (e erros) no futuro . Nesse sentido, notamos que o erro, assim 

como toda a atividade humana, está associado ao processo de ensino-

aprendizagem.  

Para compreendermos melhor a respeito do erro apontamos aqui definições 

de alguns teóricos, para Socas (1997), citado por Franchi e Rincón (2004, p. 65), 14 

uma conseqüência de uma falta específica de conhecimento ou de compreensão 

 

Tendo como referência essas dificuldades, Franchi e Rincón (2004, p. 66), 

classificam os erros de acordo com suas origens em: 

 

 

 Erros que têm sua origem em um obstáculo. 
 Erros que têm sua origem na ausência de sentido. 
 Erros que têm sua origem em atitudes afetivas e emocionais da 

matemática. 
 
 
 

De acordo com Rico (1995), citad

é uma possibilidade permanente de aquisição e consolidação do conhecimento que 

pode chegar a fazer parte do conhecimento científico que empregam as pessoas 

 

Para RADATZ (1980), por FRANCHI E RINCÓN 

 

 Erros devido à dificuldade da linguagem. 
 Erros devidos a uma aprendizagem deficiente de fatos, 

destrezas e concepções prévias: esta categoria envolve todas as 
deficiências sobre conteúdos e procedimentos específicos para a 
realização de uma tarefa matemática. 
 Erros devido à rigidez do pensamento: relacionados com os 

obstáculos. 
 Erros devidos a aplicação de regras ou estratégias irrelevantes: 

referimos aos que surgem para aplicar com êxito uma estratégia nas 
áreas de diferentes conteúdos. 

 

                                                 
14 Tradução nossa do Espanhol para o Português. 
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A partir das concepções de Borasi, Socas e Radatz, será considerado, na 

pesquisa, que o erro no conteúdo de funções, é uma construção incompleta do 

conceito; na dificuldade de integrar os diversos tipos de funções; dificuldades de 

interpretar uma função; dificuldade na linguagem algébrica; dificuldade no 

procedimento que derivam do uso inapropriado de fórmulas e regras. 

Com isso, essa questão nos remete, em como podemos utilizá-los nas ações 

didáticas do professor, proporcionando uma aprendizagem significativa no ensino da 

matemática. Nesse sentido, o aluno realmente irá fazer Matemática, descobrindo e 

interagindo com a construção e reconstrução do saber. 

Os erros que se apresentam por diversas causas como apontamos, deve ser 

observado como instrumento didático, porque não ocorrem por acaso; são frutos de 

um processo de ensino-aprendizagem, e devem assumir um caráter dinâmico, 

oportunizando discussões e reflexões entre o professor e o aluno, configurando uma 

postura dialética, para que as ações didáticas do professor e aprendizagem do aluno 

aconteçam. De acordo com Pochulu (2004, p. 2) 

 
[...] os erros podem se utilizado como instrumento de motivação e 
como ponto de partida para explorações matemáticas criativas dos 
alunos, o que implicaria no desenvolvimento de valiosas atividades 
de planejamento e resoluções de problemas [...] 

 

 

Nesse sentido Pochulu (2004, p. 5), descreve os mais freqüentes erros dos 

alunos no Ensino Médio, que estão apresentados no quadro 3:] 

 

 

 

ERROS 

Erros devido à dificuldade da linguagem.  
 
Erros devido à rigidez do pensamento: relacionados com os obstáculos. 
 
Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações-problema. 
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Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o cálculo 
realizado responde à pergunta solicitada. 
 
Não determinam a hierarquia das operações que intervém para terminar a equação. 
 
Aplicam incorretamente a regra dos sinais da multiplicação e na soma com números 
inteiros. 
 
Não interpretam coerentemente as informações que vem do gráfico. 
 
Não identificam figuras geométricas elementares. 
 
Decodificam incorretamente os valores representados por literais em uma reta numérica. 
 

Quadro 3 Erros mais freqüentes dos alunos no ensino médio de acordo com Pochulu (2004, 
p. 5). 

 

 

No estudo de funções, em que é necessária a utilização da linguagem 

algébrica, o erro se apresenta também no campo das representações algébricas, 

pela dificuldade que os alunos possuem na utilização dos símbolos, os 

procedimentos, a associação do conceito com os diversos tipos de função, como 

aponta (GONZÁLES, 1991, p. 84), 15 

durante a manipulação de uma representação dentro de um mesmo sistema de 

 

Portanto, a investigação apoiada nos erros não tem como propósito avaliar o 

aluno, mas contribuir na compreensão deste apóia-se em um conhecimento e quais 

são as dificuldades que ainda precisa superar até ser capaz de trabalhar com o 

conteúdo em questão. 

 

 

 

 

4.5 As concepções alternativas no ensino de ciências naturais e matemática 

 

As discussões a respeito das concepções alternativas iniciaram nas décadas 

de 1970 e 1980, com maior ênfase na década de 1980, como aponta Pozo (1998, p. 

                                                 
15 Tradução nossa do Espanhol para o Português. 
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187); começando na área do ensino de Ciências Naturais nos Estados Unidos e 

depois para outros países.  

De acordo com Mortimer (1996, p. 16) a partir da década de 1970 começam 

a aparecer, na ciência, vários estudos preocupados com os conteúdos das idéias 

dos estudantes em relação a diversos conceitos científicos aprendidos na escola. 

luenciado nos 

últimos anos vários estudos realizados nessa área, e tem resultado no aumento do 

conhecimento empírico sobre as concepções dos estudantes. 

Nesse período, ocorreram várias discussões a respeito da importância do 

educador ter conhecimento das concepções prévias dos alunos, conhecidas também 

como concepções espontâneas que os educandos trazem para a sala de aula antes 

de iniciar a sua tarefa de mediador do processo de ensino-aprendizagem. Essa 

concepção justifica que uma atividade docente que considere as concepções prévias 

motiva mais os alunos, consequentemente despertando maior interesse para a 

aprendizagem de novos conhecimentos, como afirma Libanore (2007, p. 36): 

 
A aprendizagem então ocorre quando um novo conhecimento tem 
uma conexão com o conhecimento prévio do aluno, passando, 
assim, a ter um significado para ele. O professor, nesta perspectiva, 
passa a ser o mediador que seleciona as experiências apropriadas e 
encoraja o aprendiz a construir seus significados de modo a ampliar 
o conhecimento inicial.  

 

No processo de ensino-aprendizagem, o aluno relaciona a respeito dos 

fenômenos que ocorrem em seu redor, como: a religião, suas concepções de 

homem, natureza e mundo; e associado a isso, as informações científicas, como: 

conceitos, procedimentos de resolução de problemas, dentre outras aprendizagens; 

e com isso vai fazendo associações entre o que já sabia e o que está aprendendo. 

Percebemos então, que as concepções alternativas estão presentes no 

processo de aprendizagem, e elas, de acordo com Oliveira (1997, p. 53) reúnem 

diferentes denominações, como: pré-concepções, idéias intuitivas, pré-conceitos, 

erros conceituais, conceitos alternativos, conhecimentos prévios, e por fim, 

concepções alternativas. Wandersee, Mintzes e Novak (1994, p. 125) atribuem 
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estudantes, de seu esforço intelectual para dar sentido e organizar uma visão de 

 

Nessa perspectiva, Mortimer (1996, p. 17) relata que trabalhos de diversos 

autores a respeito das concepções alternativas têm fornecido algumas conclusões. 

Podemos citar como exemplo: os alunos constroem por si mesmo várias teorias 

acerca das coisas da natureza que explicam os fenômenos naturais com coerência 

do ponto de vista pessoal, baseado em suas experiências de vida; mas incoerente 

cientificamente. As teorias dos alunos podem ser muito resistentes a mudanças, 

porque para eles são consideradas mais plausíveis do que as teorias científicas. 

Essas teorias podem ser importantes aliadas para a aprendizagem, como afirma 

Libanore (2007, p. 39) 

 

 
O ensino escolar em diferentes países do mundo tem sido ineficaz 
em fazer com que os alunos construam conceitos cientificamente 
aceitáveis e o ensino escolar pode estimular o surgimento de idéias 
imprevistas e indesejáveis como as concepções alternativas 

 

 

intervêm na identificação, na seleção das informações necessárias, no tratamento 

nto científico requer uma mudança em 

relação ao modo do conhecimento cotidiano. Nesse caso, os professores devem 

estabelecer conexões, pois os alunos devem abrir mão de suas experiências 

sensoriais, rejeitando suas imagens, para conectar-se a um pensamento abstrato 

(conceito modelo científico) Silva e Núñez (2007, p. 4). 

Diante das investigações didáticas nos últimos anos, Libanore (2007, p. 40) 

esclarece algumas diferenças entre as concepções alternativas e os conceitos 

científicos:  

 

 
As concepções alternativas são menos estruturadas que os 
conceitos científicos, elas representam uma explicação pessoal de 
um conhecimento; a concepção alternativa é figurativa enquanto o 
conhecimento científico é operativo por ter uma finalidade; ela 
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pertence aos fenômenos cotidianos e o conhecimento científico aos 
fenômenos e teorias fundamentadas em uma comunidade científica 
[...] 

 

 

Com relação à origem das concepções alternativas, Carrascosa (2005, 

p.186) relaciona as causas mais importantes na sua compreensão. Para o autor, 

dentre as causas estão:  

 

 

 a influência das experiências físicas cotidianas; 
 a influência das linguagem cotidiana (oral e escrita), que 

usamos no nosso dia-a-dia, nas nossas relações interpessoais, como 
também da linguagem dos meios de comunicação (rádio, TV, 
cinema, livros etc.); 
 a existência de graves erros conceituais em alguns livros 

didáticos; 
 as idéias alternativas dos professores; 
 a utilização de estratégias de ensino e metodologias de 

trabalho pouco adequadas. 
 

 

Para esse mesmo autor, as concepções alternativas que possuem sua 

origem nos itens acima são idéias que levam os alunos aos erros conceituais16, ou 

seja, quando os educandos comentem erros. Com relação ao conhecimento 

científico, não são exatamente as concepções alternativas, e sim uma maneira como 

elas se manifestam. 

Para o pesquisador Mortimer (1996), há possibilidade de o aluno saber 

conviver com as duas concepções, científica e alternativa. Eles acreditam que, se o 

aluno tiver consciência de possuir idéias sobre determinados conhecimentos, as 

quais realmente não são científicas, e se, depois desse momento de tomada de 

consciência, se ele estiver em contato com as idéias científicas, saberá distingui-las 

e quando utilizá-las.  

De acordo com Viennot (1979), a metodologia utilizada no processo de 

ensino-aprendizagem é também uma das causas e persistência das concepções 

                                                 
16 São respostas rápidas, seguras, contraditórias aos conhecimentos científicos vigentes, amplamente 
dominadas pelos estudantes e que se repetem insistentemente. Silva e Núñez (2007, p. 3). 
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alternativas. Ele descreve em sua pesquisa que quando os professores veiculam 

essas concepções não organizam estratégias para questioná-las, porque possuem 

um conhecimento limitado acerca das concepções alternativas. O domínio do 

conhecimento científico não é suficiente; com isso, eles necessitam de uma 

formação didática adequada para inferir e trabalhar as concepções alternativas dos 

alunos. 

Para que os alunos possam compreender o conhecimento científico, nem 

sempre é possível o professor desestruturar as idéias alternativas dos alunos. Por 

isso, para Giordan e De Vechi (1996), o melhor é apoiar-se nas concepções prévias 

dos alunos para superar os obstáculos durante a aprendizagem escolar. 

Para conseguir melhores resultados com relação à aprendizagem científica 

na escola, o professor poderá utilizar algumas estratégias em sua metodologia; 

como aponta Bastos (1998): 

 

 criar argumentos convincentes que contradizam as idéias 
não científicas dos alunos; 
 descobrir situações reais (acessíveis a todos alunos) nas 

quais as teorias dos alunos não sejam aplicáveis; 
 identificar, entre as idéias prévias dos alunos, pontos de 

partida consistentes para a construção das idéias 
cientificamente corretas; 
 propor currículos em que os argumentos e situações reais 

mencionados acima sejam utilizados consistentemente no 
sentido de favorecer a mudança conceitual nos alunos. 

 

 

Para entendermos melhor a importância de uma metodologia adequada, 

Weissann (1998, p. 23) afirma sobre os conhecimentos prévios dos alunos: 

 
Em todos os casos procura-se modificar esses conhecimentos 
prévios para aproximá-los dos conhecimentos científicos que se 
pretende ensinar; no entanto existem diferentes estratégias didáticas 
para consegui-lo. Essas estratégias didáticas possuem suposições 
epistemológicas e psicológicas diferentes, e é em virtude delas que 
são retrabalhados os conhecimentos prévios. 

 

Portanto, a caracterização e a origem das concepções alternativas são 

importantes porque podem fornecer aos professores elementos para pensarem na 
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sua metodologia no processo de ensino-aprendizagem para que os alunos possam 

superar suas deficiências na aprendizagem de conceitos científicos. 

A partir desse entendimento inicial, serão integrados os diferentes contextos, 

nos quais as influências das concepções alternativas que os alunos possuem geram 

dificuldades na aprendizagem dos conhecimentos de funções e essas influências se 

apresentam nos erros cometidos pelos candidatos, segundo o referencial teórico 

discutido neste capítulo, no contexto do Vestibular da UFRN. 
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CAPÍTULO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A riqueza da humanidade reside também em sua 
diversidade.  

Frase do palácio do Eliseu - Paris 
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 5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se o percurso metodológico desta pesquisa. 

Inicialmente, serão expostos os motivos pela escolha do tipo de prova e o período; 

em seguida, será apresentado o contexto empírico da pesquisa, no qual 

mostraremos onde foram desenvolvidas as análises e apontaremos as questões de 

estudo; e finalmente, explicaremos a respeito das categorias para a análise das 

questões. 

Torna-se necessário esclarecer a visão do pesquisador que, apesar de 

estarmos analisando dados quantitativos, estes se explicitam por meio do número de 

provas e questões que cada uma contém; a respeito do tema funções que essas 

questões contemplam e o índice de aproveitamento obtido pelos candidatos nessas 

provas; esses dados receberão tratamento qualitativo (BARDIN, 1977). 

 

 

5.1 Descrição das fontes de coleta de dados e a escolha do tipo de prova 

 

 

Os dados que se prestaram ao desenvolvimento da pesquisa foram colhidos 

de duas fontes: as provas de múltipla escolha de Matemática dos vestibulares da 

UFRN no período entre 2001 e 2008 e os resultados apresentados nos relatórios do 

Processo Seletivo Vestibular, desse período, emitidos pela COMPERVE/UFRN. 

O conteúdo de funções decorreu da relevância em que o educando possa 

desenvolver outras aprendizagens durante o Ensino Médio, uma vez que esses 

conteúdos constituem pré-requisitos para a aprendizagem de vários outros que 

compõem o currículo de Matemática.  Essa situação também pode ser observada na 
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academia, quando os alunos expressam uma dificuldade em articular os 

conhecimentos sobre funções, adquiridos durante o Ensino Médio, e relacioná-los 

com as abordagens no curso universitário. Segundo Fossa e Fossa (1996, p. 45): 

s alunos que internalizam a definição de Bourbaki/Dirichlet. Em geral, 

o aluno tem apenas alguns conhecimentos operatórios que foram de quebra, mal 

 

Nessa perspectiva, sobre os conteúdos de funções, isso refere-se à coleta 

dos dados desta pesquisa, que são as referidas questões da prova objetiva do 

Vestibular da UFRN; os quais fornecem uma diversidade de situações envolvendo 

todo o conteúdo trabalhado na educação básica, principalmente, no Ensino Médio e 

que, há cada ano (2001 a 2008) vem sendo investigado. Na pesquisa, aparece no 

mínimo, duas ocorrências: questões objetivas por prova, componente importante e 

relevante para fazermos inferências acerca de como estas questões compõem e se 

articulam sobre as diversas tipologias de funções; e sua influência nas respostas dos 

vestibulandos, baseando-se nas categorias de análise que iremos discutir neste 

capítulo, inferindo, no entanto, nas respostas dos candidatos. 

A escolha do período de 2001 a 2008 foi devido à conformidade do formato 

da prova objetiva, que manteve uma determinada regularidade. Anteriormente o 

número de questões era de 20 por prova, passando para 15 questões a partir do 

vestibular de 2001, mantendo-se assim até 2007 e em 2008 passou a conter 12 

questões. Os dados foram coletados dos relatórios da COMPERVE, com o objetivo 

de averiguar, de forma mais específica, a natureza de cada questão envolvendo 

funções; que envolve o conteúdo de Matemática no Ensino Médio.  

Outro fator contundente é o fato de termos escolhido as provas objetivas e 

não as discursivas. A escolha por esse tipo de prova se dá: 

 

 pelo fato de que todos os candidatos terão de realizar 
essa prova independente da área e do curso a que está se 
submetendo nessa seleção; as dificuldades de aprendizagem 
dos conteúdos que se apresentarem por meio do baixo índice 
de aproveitamento, obtido pelos candidatos nas questões 
dessas provas, contribui no sentido de mostrar um panorama 
da situação de aprendizagem desses conteúdos entre os 
estudantes que concluíram o Ensino Médio. Estes dados 
fornecerão subsídios aos cursos de formação de professores, 
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aos professores que atuam no Ensino Médio e junto à equipe 
de elaboração das provas; 
 porque a quantidade de questões na prova objetiva é 

maior que a da prova discursiva; portanto, porque esse fator 
nos permite vislumbrar maiores maneiras de verificar como é 
abordado o assunto função em uma maior totalidade descrita 
no manual do candidato; 
 nas provas objetivas se observa que as questões se 

entrelaçam entre toda a sua tipologia e áreas afins com maior 
freqüência, exigindo uma maior articulação da aprendizagem 
conceitual e procedimental.  
 
 

Nas provas discursivas, percebemos como característica um número menor 

de questões que as objetivas, isso é fácil notar pela estrutura de ambas as provas. 

Possivelmente, devido a esse fator e por ter a observância de tratar de outros 

conteúdos da Matemática e reduzir a possibilidade de favorecer à aparição de outros 

temas. 

 As questões dos anos investigados sobre os diversos tipos de função não 

exploravam, com tanta freqüência, os conteúdos das funções como as provas 

objetivas, sendo esse, um fator importante para as mesmas não serem abordadas 

nesse estudo; possivelmente, poderão ser escolhidas para estudos específicos, em 

observância, até mesmo, pela forma através da qual são abordadas na prova do 

vestibular.  

Percebemos que as provas objetivas nos oferecem um espaço amostral 

bem maior que as provas discursivas, possuindo, então um maior campo 

investigativo, o que será percebido durante a análise dos resultados.  

Observamos também que, além desse fato importante, no ano de 2001, não 

apareceram questões discursivas sobre funções. Nem todos os candidatos realizam 

esse tipo de prova, porque ela é feita na segunda fase do concurso. Portanto, só faz 

esse tipo de prova quem passa na primeira fase; e em segundo lugar, esse tipo de 

prova é feito para áreas específicas, por exemplo alunos que pretendem ingressar 

na universidade em um dos cursos da área tecnológica. Isso implica que a análise 

feita para os fins que queremos investigar só seria possível, com esse tipo de prova, 

através de uma amostra específica.   
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5.2 Contexto empírico da pesquisa  

 

O estudo foi desenvolvido a partir das análises das provas objetivas da 

disciplina de Matemática, dos vestibulares de 2001 a 2008 da UFRN, no total de 24 

(vinte e quatro) questões a respeito de funções, envolvendo as diversas tipologias, e 

a verificação do índice de acertos/erros dos candidatos vestibulandos, cujos 

resultados são divulgados pelos relatórios pedagógicos da COMPERVE.  

Mediante esses resultados e as perguntas objetivas, estabeleceremos 

critérios para a análise das questões. Tais critérios são justamente as categorias de 

análises, que foram elaboradas a partir do referencial teórico abordado durante todo 

esse estudo. Com as categorias, serão realizadas inferências às respostas dos 

alunos, porque elas irão, de forma teórica, verificar a compreensão a respeito das 

perguntas.  

Portanto, é de suma importância a objetividade das categorias de análise 

para descrever as estratégias dos candidatos, tendo em vista que permitirão os 

diversos momentos deste processo investigativo ao estudar: 

 

a) Qual lugar ocupa o tema funções no conjunto dos outros temas avaliados 

nos vestibulares?  

b) Quais as funções mais privilegiadas e as menos privilegiadas no 

vestibular da UFRN? 

c) As questões são contextualizadas ou são questões diretas? 

d) Quais as representações semióticas que podemos encontrar nessas 

questões? 

              e) Que tipo de exigência matemática caracteriza as perguntas? 

f) Qual é o desempenho dos candidatos nessas questões? 

g) Quais os erros mais freqüentes, de acordo com o tipo de função? Como 

podem ser explicados esses erros? 

 

Os relatórios dos vestibulares emitidos pela COMPERVE/UFRN, no período 

do estudo (2001-2008) forneceram informações relevantes quanto ao índice de 
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acerto obtido por questão/ano da prova e o número total de candidatos que fizeram 

a prova anualmente. 

 

5.3 As categorias de análise  

 

 As categorias definidas para analisar as questões dos vestibulares da 

UFRN serão os instrumentos que utilizaremos para verificar as metas e descrições 

escritas acima. 

 As categorias de análise são categorias empíricas que serão utilizadas na 

análise dos dados e ao alcance dos resultados desta pesquisa. A partir do 

referencial teórico de Pozo (1998), PCN+, (BRASIL,2001), Machado (2000), 

Dubinsky e Harel (1991), Pais (2005) e Dias, et al (2004), Nuñez,(2004), 

estabelecemos algumas categorias de análises para observar o  nível de dificuldade 

das questões e, principalmente, a dificuldade de aprendizagem do conteúdo com 

relação à aprendizagem e para responder às questões de estudo.   

As categorias utilizadas na realização das análises dos resultados desta 

pesquisa foram: Índice de Aproveitamento da questão, Contextualização da 

Questão, Exigência Matemática, Tipo de Função, Representação Semiótica e 

Tipologia de Erro, as quais serão descritas a seguir: 

 

a) Índice de Aproveitamento da questão 

 

De acordo com (CROCKER; ALGENA,1986), o índice de aproveitamento é 

o resultado da razão entre o número de candidatos que responderam corretamente 

a questão em relação ao número total de candidatos que a responderam, 

multiplicando o resultado dessa razão por cem.  

O resultado da análise do índice de aproveitamento da questão nos dá um 

padrão de índice de dificuldade da questão. 

O índice de aproveitamento é uma variável que está organizada em 

intervalos de classes (quadro 4), de acordo com as pesquisas desenvolvidas por 

Nuñez et al (2008). 
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Classificação quanto ao índice de aproveitamento Percentual de acerto da questão 

Muito Alto (MA)  

Alto (A)  

Médio (M)  

Baixo (B)  

Muito Baixo (MB)  

Quadro 4 Intervalos de classe para a categoria IA das questões das provas, Dias, et al 
(2005). 

 

O índice de aproveitamento será observado, fazendo a verificação em todos 

os conteúdos para constatarmos a relevância do estudo de funções e, depois, nos 

temas relacionados à função que é o objeto de estudo deste trabalho.  

Esta categoria se aplica às análises dos dados, quanto ao IA observado nas 

cento e dezessete questões dos oito anos de provas para um total de cento e 

sessenta mil, seiscentos e sessenta e cinco candidatos que as responderam, 

considerando-se o Vestibular da UFRN no período entre 2001 e 2008. 

A aplicabilidade da categoria IA no cumprimento dos objetivos propostos 

para esta dissertação consistirá na identificação dos temas e procedimentos para os 

quais os candidatos que se submeteram aos vestibulares da UFRN no período, 

obtiveram os menores IA. Os baixos IA obtidos serão correlacionados às 

dificuldades de aprendizagem que esses apresentaram para os conteúdos em 

questão, de acordo com Nuñez, et al (2004). 

 

b) Contextualização da questão 

 
Para nos orientarmos nessa caracterização, consideramos contextualização 

o que afirma Expressa o contexto da situação (pergunta) 

na qual os sujeitos dão sentido às informações. A contextualização se mostra como 

cenário de s  

Nesse critério de análise, será verificada a relação entre o conteúdo e a 

situação expressa nas questões, observando se as informações relacionadas nas 

questões são relevantes para a sua resolução. 
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Foram desenvolvidos questionamentos quanto à interferência que a variável 

contextualização da questão pode exercer no aumento do seu nível de dificuldade. 

No intuito de identificar essa possibilidade, Nuñez et al (2008) construíram, a partir 

da análise da estrutura da prova do Vestibular da UFRN, duas subcategorias: 

Situação Contextualizada e Situação Direta que estão caracterizadas a seguir: 

 

 Questão Contextualizada (QC)  De acordo com uma situação 

contextualizada, as informações necessárias se apresentam e dá 

prioridade a um contexto com informações relevantes a solução da 

questão, no qual essas informações tomam sentido e são necessárias à 

compreensão da situação. De acordo com Nuñez et al (2008, p. 228),  

como uma uni  

 Questão Direta (QD)  São aquelas que se apresentam, sem 

contextualição, ou seja, perguntas diretas, sem nenhuma forma de 

colocar o conteúdo explorado nessa questão em um contexto. De acordo 

com Nuñez et al (2008, p. 228) gnificação das 

 

  

De acordo com (Nuñez et al, 2008, p. 228), essa categoria nos orienta como 

uma variável que tem o poder de influenciar no nível de dificuldade da questão. 

 

c) Exigência Matemática (E.M) 

 

A solução da questão pode exigir diferentes procedimentos. Estes podem 

ser o reconhecimento, procedimentos rotineiros ou complexos, que impõem 

demandas cognitivas e dificuldades de aprendizagem diferenciadas. Esses 

elementos podem caracterizar diferentes tipos de perguntas. 

Em função desse elemento diferimos a categoria de análise Exigência 

Matemática (E.M). 

A Exigência Matemática para a resolução de um problema consiste na 

compreensão da tarefa, a concepção de um plano que nos conduza à meta, à 
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execução desse plano e, finalmente, uma análise que nos leve a determinar se 

alcançamos ou não a meta (POLYA, 1995). A dificuldade matemática que está 

centralizada nas perguntas analisadas sobre funções, apresenta um grau de 

dificuldade que é inerente à natureza desse conteúdo, nas operações com números, 

símbolos algébricos, construção e interpretação de gráficos, tabelas e figuras 

geométricas, inseridos numa linguagem específica da matemática, sendo necessária 

a capacidade do raciocínio lógico-matemático na resolução das perguntas. A 

Exigência Matemática irá expressar a complexidade da linguagem, do conceito e 

das operações matemáticas que exigem do candidato para a solução da questão. 

Para analisarmos essas exigências, classificamo-nas em Baixo, Médio e Alto; de 

acordo com o que envolve a resolução da questão. 

1) BAIXO  Envolve só o reconhecimento do conceito de função e a resolução 

com operações da matemática básica. Nesse tipo de pergunta, para a sua 

solução, são necessárias ações de reconhecimento e procedimento simples. 

Exemplo: Nas questões que envolvem as funções injetoras, sobrejetoras e 

bijetoras, na qual suscitam, na maioria das situações, o reconhecimento do 

seu conceito. 

2) MÉDIO  A solução envolve, além do conhecimento de seu conceito, a 

determinação das hierarquias para a resolução das equações envolvidas. 

Para resolução, é necessário executar dois ou mais procedimentos, embora 

simples Exemplo: As questões que envolvem mais de um tipo de função e 

questões que possuem relação com outro tema matemático. 

3) ALTO  É a exigência na interpretação da informação gráfica. Além de saber 

utilizar todos os dados da questão para a sua resolução, aplicá-los 

corretamente na equação da função mencionada na questão. Exige um 

procedimento complexo para a solução. Sua resolução escapa aos 

procedimentos de rotina e requer da organização de diversos conhecimentos 

e idéias. Exemplo: As questões que necessitam de interpretação gráfica, 

identificando as variáveis no gráfico e relacionando-as com os dados da 

questão. 
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d) Tipo de Função 

 

Essa categoria está diretamente relacionada às tipologias de funções, as 

quais percebemos presentes no Vestibular da UFRN. Nessa categoria, o aluno 

deverá mostrar conhecimento dos tipos de funções estudadas no Ensino Médio, 

como apresentamos no capítulo 3 deste trabalho. 

 

e) Representação Semiótica 

  

De acordo com Duval (1993), representações semióticas são diferentes 

signos em Matemática, tais como figuras, gráficos, escritas simbólicas, língua 

natural. 

A estrutura da questão é definida pelas conformações que a compõem, 

expressadas por meio das diferentes linguagens (textual e não-textual). Na 

categorização aplicada à análise das questões das provas do vestibular, em termos 

de estrutura, estas contemplam elementos diversos (textuais e não-textuais), que se 

incorporam ao evento que se pretende avaliar, sendo representações semióticas. 

Essa representação configura-se na estrutura da questão, ou seja, como ela 

se apresenta. Nesse sentido, utilizaremos como referência o trabalho de Nuñez,  et 

al  (2008), em que foram construídas quatro subcategorias (Texto, Texto com tabela, 

Texto com gráfico e Texto com ilustração). 

  

a) Texto  de acordo com a lingüística, é classificado como um conjunto de 

palavras de uma mesma língua que juntas, demonstram um significado 

próprio. Iremos considerar, na análise, as questões com pequenos textos 

explicativos ou, apenas, com a solicitação direta da resposta. 

b)  Texto com tabela  Tabela é a disposição de dados numéricos em 

linhas e colunas. Como um componente importante para o conteúdo de 

função, porque traz informações para que o candidato assinale a 

alternativa correta ou não. 
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c) Texto com gráfico - Os gráficos são elementos estatísticos que 

representam dados e informações. No estudo de funções, o aluno não 

deve somente compreender que tipo de função está envolvida, mas é 

necessário que ele interprete que tipo de fenômeno ou fato aquele 

gráfico está descrevendo, para que possa analisar os valores das 

variáveis, entenda o significado do crescimento e/ou decréscimo das 

funções, associando esse entendimento às taxas de variação de função 

e perceba as características do gráfico para associar à(s) fórmula(s) 

representadas neste.  

d) Texto com ilustração  Consideraremos ilustração situações conhecidas 

figura e esquema.  

 

Segundo Duval (1993), existem três tipos de atividades cognitivas 

relacionados com os sistemas de representação externa (semióticos): a formação de 

representação, o tratamento das mesmas e sua conversão. Esses processos 

diferenciados e integrados compõem diferentes níveis de exigências cognitivas. 

 

 

f) O Erro 

 

Com o objetivo de responder à última questão de estudo proposta nesta 

pesquisa, as questões das provas serão analisadas buscando-se identificar o tipo de 

erro que o candidato cometeu, ao não escolher a alternativa incorreta da prova. 

Essa categoria se presta à identificação dos temas sobre funções para os quais os 

candidatos não obtiveram sucesso nas provas do Vestibular da UFRN, com base no 

IA, cujos resultados servirão para identificar a tipologia de erro mais freqüentemente 

observado para cada tipo de função 

 
Com isso, o erro será identificado: 

 
 A partir do tipo de função. 
 A partir das classificações dos erros para cada tipo de função. 
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5.4 Organização e tratamento dos dados  

 

Os dados serão organizados em tabelas e gráficos tabulados por uma base 

de dados na planilha Excel, de acordo com a categoria de análise exigida para cada 

resultado. Foram utilizados quadros com as questões das provas objetivas, as quais 

serão analisadas. 

O tratamento dos dados será exibido com o objetivo de responder à cada 

objetivo com a categoria indicada para cada item. 

Os resultados serão apresentados e discutidos no próximo capítulo deste 

trabalho, conforme as questões de estudo apresentadas neste capítulo; e as 

relações entre as categorias e os objetivos do trabalho, para responder às questões 

de estudo, serão discutidas no capítulo 6. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6  
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A primeira idéia que uma criança precisa ter é a da 
diferença entre o bem e o mal. E a principal função do 
educador é cuidar para que ela não confunda o bem com 
a passividade e o mal com a atividade. 
 

 
 

Maria Montessori (1870  1952) 
 
6 ANÁLISES DAS QUESTÕES: O que sinalizam os resultados desta pesquisa 
 
 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões referentes às 

questões de estudo propostas e a análise dos dados sobre os conteúdos avaliados 

nas provas de múltipla escolha de Matemática do Vestibular da UFRN e os erros 

associados a essas perguntas. Os dados que possibilitarão a realização deste 

estudo foram obtidos a partir das análises de vinte e quatro questões distribuídas em 

oito provas de múltipla escolha do vestibular e explicitam os resultados obtidos pelo 

total de cento e sessenta mil, seiscentos e sessenta e cinco candidatos, que se 

submeteram aos vestibulares promovidos pela UFRN, no período entre 2001 e 2008. 
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Os resultados que se apresentarão neste capítulo, se desenvolveram na 

ordem em que foram dispostas as questões de estudo formuladas para atingir aos 

objetivos propostos. 

Em primeiro lugar, buscaremos identificar a relevância do tema funções, ou 

seja, que lugar ele ocupa diante dos outros temas que foram exigidos dos 

candidatos que se submeteram às provas de múltipla escolha de matemática do 

Vestibular da UFRN, no período proposto para esta pesquisa. 

A seguir, verificaremos que tipos de funções foram mais privilegiadas nesse 

período e a menos privilegiada. Nessa categoria, poderemos analisar como é que 

elas se apresentam para os candidatos; de forma isolada, ou seja, se a questão 

envolve apenas um tipo de função ou se a questão envolve mais de um tipo.  

No tópico seguinte, iremos analisar a contextualização da questão, com 

relação à presença de elementos textuais e não textuais. Nesse sentido, 

constatando se a questão é contextualizada ou se representa uma situação direta. 

 Em seguida, identificaremos os tipos de funções com relação à 

representação semiótica, verificando se essa caracterização agrega uma maior 

exigência à pergunta. Nessa análise, poderemos também averiguar se a presença 

dos elementos textuais e não textuais, representados por texto, texto com tabela, 

texto com gráfico e texto com ilustração, influenciam no aumento de dificuldade da 

questão. 

Na seqüência, iremos verificar a respeito da exigência matemática da 

questão, analisando de acordo com a caracterização: nível alto, médio ou baixo.  

Também analisaremos o desempenho dos candidatos, mostrando quais as 

questões nas quais tiveram melhor resultado e aquelas com pior desempenho.    

A última questão de estudo consistirá em identificar os erros cometidos pelos 

candidatos nas questões sobre funções das provas do Vestibular da UFRN. O tipo 

de erro que o candidato comete nas provas será analisado para os tipos de funções 

em que se verificaram os menores IA, como manifestação das concepções 

alternativas que o candidato constrói sobre os conteúdos. 

 

 

6.1 A relevâ stibular da UFRN  
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Para iniciar as análises a respeito desse tema, a identificação em separado 

dos conteúdos tornou-se necessária para facilitar, no sentido de proporcionar a 

análise dos resultados que se apresentarem a cada questão de estudo. 

A partir dos resultados apresentados na tabela 1, iniciaremos as discussões 

da primeira questão de estudo, que diz respeito à relevância do conteúdo de função, 

diante dos demais conteúdos exigidos nas provas objetivas de Matemática do 

Vestibular da UFRN. O que se pretende com essa análise é identificar que posição 

ocupa esse conteúdo em relação à distribuição de todos os assuntos que se fazem 

presentes, diante de todas as questões dos anos de 2001 a 2008.    

Como registramos no capítulo 3, as tipologias de funções assim foram 

também distribuídas na tabela 1. No mesmo capítulo, está revelada a importância 

desse tema. Fundamentados nesses registros e nas provas de múltipla escolha, 

elaboramos essa caracterização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1 Temas dos assuntos explorados nas questões objetivas das 
provas de Matemática do Vestibular da UFRN dos anos de 2001 a 2008. 

TEMAS Quantidades de perguntas Freqüência relativa % 
Combinatória 7 5,6 
Estatística e 
Porcentagem 

6 5 

Funções 34 27 
Geometria Espacial 14 11,2 
Geometria Analítica 7 5,6 

Geometria Plana 18 14,2 
Matemática Básica 18 14,2 

Matrizes  5 3,9 
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Polinômios 2 1,5 
Probabilidade 7 5,6 
Seqüências 5 3,9 

Trigonometria 3 2,3 
Total 126 100 

Fonte: Provas objetivas de Matemática do Vestibular de 2001  2008. 
 

Os resultados apresentados na tabela 1 mostram que, nas provas de 

Matemática do Vestibular da UFRN, no período considerado para o estudo, os 

temas mais freqüentes dentre os vários que são citados no manual do candidato 

são, na ordem decrescente: funções, geometria plana e matemática básica.  

Podemos perceber que o assunto de funções é o tema com maior número 

de questões e, conseqüentemente, o mais freqüente dentre os demais (27%), vindo 

em seguida os temas geometria plana (18%) e matemática básica com o mesmo 

percentual (18%) para um total de vinte e quatro questões. No entanto, oito dessas 

requerem o conhecimento de dois tipos de funções, uma das questões requer o 

conhecimento por parte do vestibulando de três tipos de funções e quinze dessas 

questões exigem o reconhecimento de um tipo de função, por isso, na tabela acima, 

aparece a quantidade trinta e quatro, que é justamente a quantidade de ocorrências 

sobre o assunto de funções. 

Os conhecimentos sobre funções são requeridos, durante grande parte da 

Educação Básica, e com maior ênfase no Ensino Médio. Neste, os alunos estão 

sempre estabelecendo determinadas relações e correlacionando grandezas, no 

sentido de aprender o seu conceito e seus procedimentos, ou seja, a partir desse 

conhecimento, conseguirão internalizar melhor a própria Matemática e outras áreas 

do conhecimento. A importância do estudo de funções está bem clara nos 

parâmetros curriculares, quando estes afirmam que: 

 
Além das conexões internas da própria matemática, o conceito de 
função desempenha também papel importante para descrever e 
estudar através da leitura, interpretação e construção de gráficos, o 
comportamento de certos fenômenos tanto do cotidiano, como de 
outras áreas do conhecimento, como a Física, Geografia ou 
Economia (BRASIL,1999, p. 255). 
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Os conteúdos sobre esse tema envolvem um caráter de conhecimento 

estruturante para a compreensão de vários outros temas da Matemática. Podemos 

citar dentre outros, estatística e trigonometria; como também outras áreas, como a 

biologia, a física e a química; além de promover uma aprendizagem que será 

retomada no ensino superior em alguns cursos, principalmente, das áreas biomédica 

e tecnológica, como descreve a respeito de sua potencialidade e importância para o 

ensino superior, Rêgo (2000, p o para o estudo de funções, a 

sua utilização como base para assuntos que serão desenvolvidos posteriormente, 

 

Nesse sentido, podemos perceber que o conteúdo de funções é de grande 

relevância para nossa investigação. O aluno lida com o assunto de funções desde 

cedo e, na maioria das vezes, não percebe mais a tomada consciente de que esse 

assunto é importante para o desenvolvimento de capacidades, habilidades e 

competências. Procuramos identificar os procedimentos requeridos pelas questões 

das provas, com o intuito de analisar se os candidatos que se submeteram ao 

vestibular promovido pela UFRN, no período proposto para esse estudo, atingiram 

esse nível de conscientização. 

 

 

6.2 OS TIPOS DE FUNÇÕES PRIORIZADOS PELAS QUESTÕES DAS PROVAS 
DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 
 

Partimos das discussões a respeito dos tipos de funções, tema desenvolvido 

no capítulo 3. Mostraremos aquelas que foram mais e as menos exigidas nas 

provas. Perceberemos como a quantidade de conteúdos de funções que são 

cobrados nas provas objetivas do Vestibular da UFRN, realizando o eixo de como 

são tratadas na sala de aula que, de acordo com os PCN+ (BRASIL, 2001) devem 

ressaltar que o aluno deverá adquirir a linguagem algébrica, compreender seu 

conceito, utilizar os devidos procedimentos de cálculo e interpretar gráficos para a 

resolução das situações-problema vinculadas a diferentes esferas da sociedade, das 

ciências, tecnologia dentre outras.  

A identificação dos tipos de funções foi realizada por meio das análises das 

questões das provas de múltipla escolha de Matemática para verificarmos quais as 
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funções que são mais ou menos contempladas nas questões de múltipla escolha. 

Iremos observar o resultado da tabela 2, que fornecerá essa informação. 

 
TABELA 2 Tipos de funções que são contempladas nas provas de múltipla escolha 
de Matemática dos vestibulares de 2001 a 2008. 

TIPOS DE 
FUNÇÕES 

Quantidade Freqüência relativa % 

Função Injetora 2 5,8 

Função Bijetora 2 5,8 

Função 
Sobrejetora 

3 8,8 

Função Linear 5 14,7 

Função Afim 1 2,9 

Função 
Quadrática 

5 14,7 

Função Modular 2 5,8 

Função 
Exponencial 

3 8,8 

Função 
Logarítmica 

8 24 

Função 
Trigonométrica 

2 5,8 

Função 
Constante 

1 2,9 

TOTAL 34 100 

             Fonte: Provas objetivas de Matemática do Vestibular de 2001  2008. 
 
 

Na tabela 2, podemos perceber que os tipos de funções que possuem maior 

freqüência nas questões dos vestibulares dos anos de 2001 a 2008 são as funções 

logarítmicas (24%) com maior percentual e lineares (14,7%), ou seja, ambas têm 

uma maior ocorrência nas questões analisadas, com uma diferença de (9,3%).  

A função linear é trabalhada de maneira mais específica a partir do nono ano 

do Ensino Fundamental, quando os professores começam a introduzir, de forma 

sistemática, o conceito de função e, posteriormente, a definição de função linear, 

afim e quadrática. Podemos exemplificar a função linear no quadro 5. 
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Um comerciante decidiu fabricar camisetas de malha para vendê-las na praia, ao 
preço de R$ 8,00 a unidade. Investiu no negócio R$ 320,00. Sabendo que o lucro(y) 
obtido é função da quantidade de unidades vendidas(x), o gráfico que mais se 
aproxima da representação dessa função é: 

 

 

QUADRO 5 Questão de número 16 prova de múltipla escolha de Matemática do Vestibular 
da UFRN do ano de 2002, disponível em http://www.ufrn/comperve.br     

 

A função logarítmica é estudada no primeiro ano do Ensino Médio, após a 

função exponencial, seguindo essa ordem, porque na função exponencial é 

retomado o assunto de potências e suas propriedades, sendo necessário para a sua 

resolução exponencial. A função logarítmica possui a característica de mudança de 

base para a determinação do log, por ser a função inversa da função exponencial. A 

função logarítmica assume um destaque por possuir relações com outras áreas do 

conhecimento como a Biologia, Física, Química como aparece no exemplo do 

quadro 6. 
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A acidez de uma solução depende da sua concentração de íons hidrogênio [H+]. Tal 
acidez é medida por uma grandeza denominada pH, expressa em escala logarítmica de 
base 10-1. Assim, quando dizemos que o pH de uma solução é x, significa que a 
concentração de íons hidrogênio é 10 x Mol/L. O pH do café é 5 e o do leite de magnésia 
é 10.  
Podemos dizer que o café, em relação ao leite de magnésia, apresenta uma 
concentração de íons hidrogênio 
 
A) 100 vezes maior. 
B) 1 000 vezes maior. 
C) 10 000 vezes maior. 
D) 100 000 vezes maior. 

 

QUADRO 6 Questão de número 26; prova de múltipla escolha de Matemática do Vestibular 
da UFRN do ano de 2002, disponível em http://www.ufrn/comperve.br     

 

 

Logo em seguida, as funções sobrejetoras e exponenciais (8,8%), depois por 

ordem percentual de freqüência, aparecem as injetoras, bijetoras, modulares e 

trigonométricas; todas com o mesmo percentual (5,8%) e as  funções 

constante (2,9%) e afim (2,9%) são as que possuem menores freqüências; 

conseqüentemente, nessas provas, são as menos avaliadas. 

As funções que aparecem com as menores freqüências nas provas objetivas 

de Matemática, dos referidos anos investigados, não aparecem sozinhas nas 

questões que necessitam de sua compreensão, estão sempre acompanhadas de 

outro tipo de função. 

 Podemos exemplificar essa situação com a questão do quadro 7. Para 

resolvê-la, faz-se necessário que o candidato identifique que a questão trata de 

funções lineares e constantes combinadas. 
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QUADRO 7 Questão de número 25; prova de múltipla escolha de Matemática do 
Vestibular da UFRN do ano de 2002, disponível em http://www.ufrn/comperve.br     

 

O quadro acima mostra que o vestibulando, para resolvê-la, precisa ter 

conhecimento da função linear e da função constante. Notamos que a função 

constante não aparece a não ser acompanhada de outro tipo, assim como, as 

funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, citadas anteriormente.  

 

 

6.3 Caracterização das questões das provas quanto à contextualização ou situações 

diretas  

 

Dentre os objetivos propostos para o Ensino Médio, os PCN+ (BRASIL, 

2001) afirmam que estes devem priorizar o desenvolvimento de conhecimentos 
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contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, na 

formação de cidadãos autônomos e críticos. Contudo, no ensino de funções, além 

de fazer as conexões entre o conteúdo e o cotidiano, faz-se necessário explorar os 

problemas de aplicação, envolvendo as características do próprio conteúdo, para 

que o aluno compreenda a linguagem específica de funções. 

Os resultados quanto à contextualização das questões das provas, 

encontram-se apresentados no gráfico 1. 

 

   

GRÁFICO 1 A contextualização nas questões das provas de múltipla escolha de 
Matemática do Vestibular da UFRN, no período entre 2001 e 2008. 

 

Os resultados, quanto à ocorrência de contextualização das questões das 

provas de múltipla escolha de Matemática do Vestibular da UFRN, mostram que das 

vinte e quatro questões analisadas, (50%) apresentaram situações que privilegiaram 

a contextualização dos conteúdos, enquanto outros (50%) constituíram situações 

diretas. Essa situação se explica por dois motivos:  

1.  Nos últimos anos as questões contextualizadas foram privilegiadas, 

atendendo às novas orientações curriculares. 

2.  Alguns tipos de funções são estudadas de forma contextualizada, uma 

vez que o contexto pode aumentar a dificuldade da questão. 

As questões contextualizadas exigem uma maior compreensão por parte do 

candidato; com isso esse tipo de questão pode aumentar o nível de dificuldade, 
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devido à exigência da pergunta. Para exemplificarmos a categoria contextualização, 

observemos a questão do quadro 8. 

 

O Sr. José dispõe de 180 metros de tela, para fazer um cercado retangular, 
aproveitando, como um dos lados, parte de um extenso muro reto. O cercado 
compõe-se de uma parte paralela ao muro e três outras perpendiculares a ele 
(ver figura). 
 

 
 
Para cercar a maior área possível, com a tela disponível, os valores de x e y são, 
respectivamente: 
 
A) 45m e 45m 
B) 30m e 90m 
C) 36m e 72m 
D) 40m e 60m 

QUADRO 8 Questão de número 21; prova de múltipla escolha de Matemática do 
Vestibular da UFRN do ano de 2001, disponível em http://www.ufrn/comperve.br     

 

O quadro acima mostra uma questão contextualizada porque existe um 

contexto inserido na questão vinculado ao conteúdo de função quadrática. Nessa 

situação, o candidato deverá interpretar a questão e dispor de conhecimentos a 

respeito de unidades de medidas, geometria. A partir dessa interpretação, ele deve 

estabelecer relações com a medida da área da figura e o ponto máximo da função 

quadrática, determinando as medidas pedidas na questão. 

No quadro 9, segue outra questão sobre função logarítmica. 

 

Se log5x + log5y = 3, com x e y inteiros maiores que 1, então: 
 
A) x.y = 15 

B) x + y = 20 
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C) x.y = 25 

D) x + y = 30 

QUADRO 9 Questão de número 25; prova de múltipla escolha de Matemática do 
Vestibular da UFRN do ano de 2006, disponível em http://www.ufrn/comperve.br     

Nessa questão existe uma situação direta, sem relação entre conteúdo 

explorado na questão e um contexto; o candidato precisava conhecer as 

propriedades operatórias dos logaritmos na questão em análise, o logaritmo produto, 

porque ambos os termos da soma estão na mesma base. Portanto, é uma situação 

direta sem maiores exigências; apenas o conhecimento e treinamento de como 

utilizar as propriedades. É uma situação direta, que geralmente os estudantes 

resolvem ativando as fórmulas e procedimentos estudados por mecanismos de 

fixação da aprendizagem. 

 

 
6.4 A caracterização quanto à representação semiótica das questões  

 

Na classificação das questões quanto à representação semiótica serão 

utilizadas as subcategorias apresentadas no capítulo metodológico deste trabalho. 

Os resultados quanto à presença desses elementos nas questões das provas 

podem ser visualizados no gráfico 2. 

 

 

 
GRÁFICO 2 Representação semiótica nas questões das provas de múltipla escolha 
da Matemática do Vestibular da UFRN, no período entre 2001 e 2008. 
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A partir dos resultados que se apresentam no gráfico 2, identificamos que, 

nas questões das provas analisadas, (54,2%) não privilegiaram os elementos não-

textuais, sendo composta, exclusivamente, por um enunciado na forma de texto, ou 

seja (45,8%) equivalem às questões compostas por elementos não-textuais. 

Do percentual de 45,8%, questões compostas por elementos não-textuais, 

(8,3%) correspondem à questões compostas por texto e tabela; (12,5%) são aquelas 

questões constituídas por texto e ilustração e o percentual maior de (25%) são das 

questões que possuem em sua estrutura texto e gráfico. Notamos que é natural para 

os questionamentos sobre funções terem, freqüentemente, questões com texto e 

gráficos, e a ausência de questões que contemplam o elemento não-textual como 

apontam os PCN+ (BRASIL, 2001, p.121): 

 
A riqueza de situações envolvendo funções permite que o ensino se 
estruture permeado de exemplos do cotidiano, das formas gráficas 
que a mídia e outras áreas do conhecimento utilizam para descrever 
fenômenos de dependência entre grandezas. 

 

Os parâmetros curriculares nos orientam em enriquecer as questões sobre 

funções com elementos não-textuais, descrevendo fenômenos de dependência. 

É importante destacar as tabelas, gráficos e ilustrações, porque podem 

ajudar na visualização das informações, mas podem trazer consigo dificuldades 

quando, na aprendizagem não se tem orientado a descodificar as informações, a 

transformação de um sistema semiótico para outro, a transposição e interpretação, 

dentre outros, mais que facilitar, podem compor elevadas exigências cognitivas para 

responder às perguntas das provas. 

No sentido de exemplificar essa categoria mostraremos um exemplo de cada 

tipo de representação semiótica. Iniciaremos com o quadro 10 que apresenta uma 

questão que contempla apenas texto. 
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Sejam E o conjunto formado por todas as escolas de ensino médio de Natal e P o conjunto 
formado pelos números que representam a quantidade de professores de cada escola do 
conjunto E. Se f: E  P é a função que a cada escola de E associa seu número de 
professores, então 
 
A) f não pode ser uma função bijetora. 
B) f não pode ser uma função injetora. 
C) f é uma função sobrejetora. 
D) f é necessariamente uma função injetora. 

 

QUADRO 10 Questão de número 30; prova de múltipla escolha de Matemática do 
Vestibular da UFRN do ano de 2002, disponível em http://www.ufrn/comperve.br     

 

A questão anterior é composta de por um pequeno texto explicativo, o qual 

exige uma solicitação direta de resposta, por isso está inserida na categorização 

semiótica de texto. 

O quadro 11 está representado por uma questão que envolve a 

caracterização semiótica texto com tabela. 

 

 

 

QUADRO 11 Questão de número 19; prova de múltipla escolha de Matemática do 
Vestibular da UFRN do ano de 2007, disponível em http://www.ufrn/comperve.br     
 

Percebemos que essa questão é composta por texto com tabela.  E, para 

que o vestibulando possa respondê-la, terá que interpretar além do texto e fazer 

relações entre o texto e a tabela. 

O terceiro exemplo que traremos, no quadro 12, é a respeito da 

representação semiótica texto com gráfico. 
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QUADRO 12 Questão de número 28; prova de múltipla escolha de Matemática do 
Vestibular da UFRN do ano de 2001, disponível em http://www.ufrn/comperve.br     
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Para responder à questão do quadro 12, composta pela representação com 

semiótica texto com gráfico, faz-se necessário que os candidatos consigam analisar 

os valores correspondentes às varáveis expressas no gráfico.   

Portanto, na caracterização semiótica, os vestibulandos devem possuir 

conhecimentos das características de cada tipo dessa representação para responder 

corretamente às questões que solicitem esse tipo de procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Caracterização das questões das provas quanto à exigência matemática  

. 

No que diz respeito acerca da exigência matemática, devemos analisar a 

aprendizagem como afirma Zabala (1999, p.13) o que é preciso ao 

 Essa categoria irá expressar quais conhecimentos matemáticos foram 

necessários para a resolução das questões. 

Com a finalidade de cumprir com a análise desse resultado, procuramos 

estudar o tipo de função, de acordo com a exigência matemática e a 

contextualização. Tais informações estão descritas na tabela 3. 

 

 
TABELA 3 A exigência matemática nas questões das provas de múltipla escolha 
de matemática dos vestibulares de 2001 a 2008. 
 
 
 
 
 
 

 

     Fonte: Provas objetivas de matemática dos vestibulares de 2001  2008. 

 

TIPO DE EXIGÊNCIA QUANTIDADE FREQÜÊNCIA 
RELATIVA%  

Alto 10 42 
Médio 11 50 
Baixo 3 8 
Total 24 100 
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As ações ordenadas, configuradas a partir da exigência matemática na 

resolução das questões sobre os vários tipos de funções, possibilitarão a análise dos 

procedimentos exigidos pelos candidatos nas provas de múltipla escolha do 

Vestibular da UFRN.  

A tabela acima revela que o procedimento mais requisitado nas questões 

quanto exigência matemática foi o médio, no qual o candidato teria que, além de 

reconhecer o conceito, determinar as hierarquias das equações para a resolução 

das questões que possuíam esse tipo de exigência; fossem essas questões 

contextualizadas ou situações diretas.  

O procedimento com exigência do tipo alto teve a segunda maior freqüência. 

Nesse procedimento, o candidato se deparava com questões contextualizadas ou 

situações diretas, as quais exigiam um maior domínio do conteúdo associado à 

interpretação da informação gráfica, à utilização de todos os dados da questão e a 

aplicação correta da equação exigida para a solução da pergunta solicitada. 

Em relação à exigência do tipo baixo, esta só aparece em duas questões. 

Para resolvê-las os vestibulandos deveriam como em todas as outras, conhecer o 

conceito de função e resolver operações básicas da matemática. 

 

6.6 O desempenho dos candidatos nas questões de funções 

 

No sentido de apresentar os desempenhos dos candidatos, analisaremos a 

tabela 4, a respeito do índice de aproveitamento da questão, relacionando às 

questões nas quais os vestibulandos tiveram o IA muito baixo e, também, aquelas 

que eles tiveram o IA médio ou alto, já que o IA muito alto não foi registrado. 

 

TABELA 4 Índice de aproveitamento das questões das provas de múltipla escolha 
de Matemática dos Vestibulares de 2001 a 2008. 

INDICE DE APROVEITAMENTO QUANTIDADE FREQÜÊNCIA 
RELATIVA% 

 Alto        A 1 4 
Média      M 9 38 
Baixo       B 12 50 

Muito Baixo MB 2 8 
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Total 24 100 
        Fonte: Relatórios da COMPERVE dos vestibulares de 2001  2008. 

 

De acordo com a tabela, podemos observar que o índice de aproveitamento 

(IA) com maior freqüência é o baixo, no qual o IA está compreendido acima de 20% 

até 40%, ou seja, de 100% das questões analisadas em 50% destas, os candidatos 

tiveram um IA baixo, representando um baixo desempenho, na maioria das questões 

por distribuição como apresenta a tabela 4.  

A tabela 4 revela, também, que o IA médio ficou em segundo lugar com 9 

questões e 38% da freqüência relativa; o IA muito baixo com 2 questões 

representando 8% de todas as questões e, apenas uma questão teve um IA alto, 

representando 4%, dessas questões dos vestibulares investigados. 

O quadro 13 apresenta a questão com o IA mais baixo de todas as vinte e 

quatro questões analisadas. 

a.  A questão abaixo diz respeito à função logarítmica. 

 

 

 

 

QUADRO 13 Questão de número 26 prova de múltipla escolha de matemática do 
vestibular da UFRN do ano de 2003 disponível em http://www.ufrn/comperve.br     
 

 

A questão aborda o conteúdo de função logarítmica e apresenta o IA de 

(9,5%). O desempenho da maioria dos vinte quatro mil quatrocentos e setenta e três 
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candidatos foi caracterizado como muito baixo. É uma questão contextualizada e, 

para sua resolução, os candidatos demonstraram um grau muito alto de dificuldade; 

por isso, não tiveram um bom desempenho.  

A questão que apresentaremos no quadro 14 é a única das vinte e quatro 

questões que obteve um índice de aproveitamento alto. Ela aborda o assunto de 

função linear e função afim em uma mesma questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Função Linear e Afim 
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QUADRO 14 Questão de número 22; prova de múltipla escolha de Matemática do 
Vestibular da UFRN do ano de 2004 disponível em http://www.ufrn/comperve.br     

 

 

A questão apresentada, no vestibular do ano de 2004, é contextualizada. Foi 

verificado que a mesma apresentou IA alto com (72,9%), ou seja, dos vinte e dois 

mil setecentos e noventa e seis, dezesseis mil seiscentos e dezoito acertaram a 

questão; nesse sentido, a maioria dos vestibulandos conseguiu associar o texto ao 

gráfico correto.  

É visando cumprir com o último objetivo proposto para este estudo, que 

buscaremos identificar o erro que o candidato comete nas provas de múltipla 

escolha de Matemática do vestibular promovido pela COMPERVE/UFRN. 
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6.7 A caracterização quanto aos possíveis erros que os candidatos cometeram nas 

provas objetivas de matemática dos anos de 2001 a 2008 do vestibular da ufrn 

 

Entendemos que as concepções alternativas construídas pelos alunos a 

respeito de funções favorecem ao erro cometido pelo vestibulando. Com isso, está 

claro que as dificuldades na aprendizagem são influenciadas pelas concepções 

alternativas, como aponta Dias (2008, p. 169) 

 
Entendemos que o erro cometido pelo candidato nas questões das 
provas do vestibular também é fruto da manifestação das 
concepções alternativas que esse constrói sobre os conteúdos. 
Portanto, o erro que se apresenta, será explicita como as 
concepções alternativas influenciam no surgimento das dificuldades 
na aprendizagem. 

 

As concepções alternativas, segundo o referencial teórico adotado, têm sido 

consideradas como construções conceituais inadequadas ou cientificamente 

inválidas, sendo verificadas para alguns dos conteúdos da área de conhecimento de 

Matemática, conceito o qual adotaremos para o desenvolvimento dessas análises. 

Portanto, analisaremos o erro cometido nessas provas à luz das concepções 

alternativas. Quando esse passa a ser interpretado como um fator de avaliação do 

progresso do conhecim

análise dos padrões de erro que cometem os alunos podem revelar erros 

 

A partir desses esclarecimentos, surge em princípio que o conteúdo de 

função, devido ao nível de abstração do seu conceito e procedimento, favorecem à 

construção de concepções alternativas que se manifestam por meio do erro que o 

candidato comete nas provas objetivas de Matemática do Vestibular da UFRN. 

As influências das concepções alternativas produzem o surgimento das 

dificuldades na aprendizagem dos conteúdos de Matemática, podendo provocar os 

erros cometidos pelos candidatos nas questões de funções que aparecem nas 

provas objetivas do vestibular da UFRN de 2001 a 2008, discutidos neste trabalho. 

O referencial adotado sobre a influência das concepções alternativas no 

surgimento das dificuldades na aprendizagem dos conteúdos de Matemática tem 
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possibilitado identificar a utilização incorreta dos conhecimentos sobre funções, 

fornecendo importantes contribuições no reconhecimento da sua participação como 

causa das explicações errôneas do aluno sobre o conceito e procedimento de 

função amplamente discutidos no capítulo três da discussão teórica. 

Com o objetivo de facilitar a apresentação dos resultados que emergem da 

identificação dos erros, esboçaremos algumas questões de acordo com o seu tipo 

de função, cuja fundamentação teórica está no capítulo 3 deste trabalho. 

 Os dados que se apresentam no quadro 15, no qual inferimos sobre os 

erros a respeito das funções injetoras, bijetoras e sobrejetoras explicitado a seguir, 

emergiram da análise das questões das provas de Matemática, para as quais os 

candidatos fizeram a escolha da alternativa incorreta, com maior freqüência, em 

relação aos que escolheram a alternativa correta e/ou foram registrados os menores 

IA (muito baixo ou baixo). 

 

 

TIPOS DE 
FUNÇÃO ERROS 

Função Injetora 

Possuem dificuldade na linguagem matemática. 
Possuem dificuldade na rigidez do pensamento: relacionados 
com os obstáculos. 
Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações-problema. 

Função Bijetora Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações-problema. 

Função 
Sobrejetora 

Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações-problema. 

QUADRO 15 Erros cometidos pelos candidatos sobre as funções injetoras, bijetoras 
e sobrejetoras, nas provas de múltipla escolha de Matemática do Vestibular da 
UFRN (2001-2008). 
 

O quadro 16 contém uma questão que aborda as funções relacionadas 

acima e, na qual, podemos analisar a ocorrência dos erros apresentados por grande 

parte dos candidatos.  
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30. Sejam E o conjunto formado por todas as escolas de ensino médio de 
Natal e P o conjunto formado pelos números que representam a quantidade de 
professores de cada escola do conjunto E. Se f: E  P é a função que a cada 
escola de E associa seu número de professores, então. 
 
A) f não pode ser uma função bijetora. 
B) f não pode ser uma função injetora. 
C) f é uma função sobrejetora. 
D) f é necessariamente uma função injetora 

QUADRO 16 Questão de número 30; prova de múltipla escolha de Matemática do 
Vestibular da UFRN do ano de 2002, disponível em http://www.ufrn/comperve.br    

 

Na questão do quadro 16, os candidatos precisam entender a linguagem 

específica de função f: E  P, ou seja, função de E em P. A mesma exige rigidez do 

pensamento e, se o vestibulando não consegue entender a linguagem, ele irá fazer 

uma tradução incorreta da expressão relacionada ao conceito de função que se 

apresenta na questão. Sendo assim, ele não consegue estruturar a relação lógica 

para responder a altern questão, o IA baixo 

foi de (36,5%). 

O quadro 17 explicita os possíveis erros que os vestibulandos cometeram a 

respeito da função linear e função afim. 

TIPOS DE 
FUNÇÃO 

ERROS 

Função Linear 

Não determinam a hierarquia das operações que intervêm para 
terminar a equação. 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema, sem levar em 
conta se o cálculo realizado responde à pergunta solicitada. 
Aplicam a regra dos sinais da multiplicação e efetuam somas com 
números inteiros; 
Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas 
situações-problema. 
Não interpretam coerentemente as informações que vêm no gráfico. 

Função Afim 

Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas 
situações-problema. 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em 
conta se o cálculo realizado responde à pergunta solicitada. 
Não interpretam coerentemente as informações que vem no gráfico. 
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QUADRO 17 Erros cometidos pelos candidatos sobre a função linear, e sobre a 
função afim, nas provas de múltipla escolha de Matemática do Vestibular da UFRN 
(2001-2008). 

 

Com a intenção de exemplificar esses erros, apresentamos uma questão no 

quadro 18, demonstrando que, se o candidato assinalou a alternativa correta, 

possivelmente, ele não terá cometido os erros citados. Notamos que nas questões 

das provas analisadas, só houve uma ocorrência dessas funções juntas; por isso, 

utilizaremos sempre a indicação dessa questão quando tratarmos dessas funções. 

Essa situação-problema servirá para a inferência desse resultado, pelo fato 

de estarem implícitos os erros dos vestibulandos, que optaram por uma das 

alternativas que não foi a correta. As concepções alternativas podem ter influenciado 

na escolha de uma delas, pelo fato de que a questão relaciona-se com a influência 

de experiências físicas e a linguagem cotidiana. 
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QUADRO 18 Questão de número 22; prova de múltipla escolha de Matemática do 
Vestibular da UFRN do ano de 2004, disponível em http://www.ufrn/comperve.br    
 

Os vestibulandos que não assinalaram a alternativa correta nessa questão, 

possivelmente, não estabeleceram corretamente a hierarquia das operações. Nesse 

caso, a relação entre o espaço e o tempo; utilizaram os dados do problemas, mas 

tinham que estabelecer a melhor representação gráfica; e, na mesma questão, não 

interpretaram coerentemente as informações que estão no gráfico. Nessa questão, o 

IA foi de (72,9%).  

A respeito da função quadrática, mediante às questões dos últimos oito 

anos, percebemos que ela aparece em cinco questões. Em uma delas aparece com 

a função modular. Portanto, no quadro 19, iremos esboçar os erros a respeito da 

função quadrática e da função modular, dentre as quais só verificou-se uma 

ocorrência no ano de 2006. 

 

TIPOS DE 
FUNÇÃO 

ERROS 

Função 
Quadrática 

Aplicam a regra dos sinais da multiplicação e efetuam somas com 
números inteiros. 
Não identificam figuras geométricas elementares.  
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em 
conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
Não determinam a hierarquia das operações que intervém para 
terminar a equação. 

Função 
Modular 

Não interpretam coerentemente as informações que vêm do 
gráfico. 
Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas 
situações problemas. 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em 
conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

QUADRO 19 Erros cometidos pelos candidatos sobre a função quadrática e sobre a 
função modular, nas provas de múltipla escolha de Matemática do Vestibular da 
UFRN (2001-2008). 

 

Para verificarmos a existência desses erros, analisaremos no quadro 20, 

uma questão composta por esses tipos de funções. 
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QUADRO 20 Questão de número 17; prova de múltipla escolha de Matemática do 
Vestibular da UFRN do ano de 2006, disponível em http://www.ufrn/comperve.br    

 

Essa questão teve um IA de (43%), o que avalia os candidatos com um IA 

médio. No entanto, os candidatos que não estão inseridos nesse percentual, 

possivelmente, cometeram erros como: não determinaram corretamente a hierarquia 

do cálculo com as funções da questão; não interpretaram coerentemente as 

informações do gráfico e, por último, não fizeram corretamente a regra dos sinais em 

observância à função modular inserida na questão. Portanto, para que esses 

candidatos possam compreender melhor tais tipos de funções, faz-se necessário 

que o professor conheça as concepções prévias desses aluno e os ajude a superar 

algumas concepções alternativas que possam estar interferindo na aprendizagem. 

No quadro 21, estão os possíveis erros relacionados às funções 

exponenciais e logarítmicas. Observamos que as funções logarítmicas aparecem 

com uma maior freqüência nas questões objetivas do que as funções exponenciais. 

Para representar melhor essa análise, apresentamos em um só quadro essa 

tipologia de erros, porque nessas provas existe apenas uma questão que envolve o 

conhecimento de dois tipos de funções. 
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TIPOS DE 
FUNÇÃO 

 
ERROS 

Função 
Exponencial 

Decodificam incorretamente os valores representados por literais 
em uma reta numérica.  
Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas 
situações-problema. 
Não interpretam coerentemente as informações que vêm do 
gráfico. 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em 
conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

Função 
Logarítmica 

Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas 
situações-problema. 
Decodificam incorretamente os valores representados por literais 
em uma reta numérica.  
Não interpretam coerentemente as informações que vem no 
gráfico. 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em 
conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

QUADRO 21 Erros cometidos pelos candidatos sobre a função exponencial e sobre 
a função logarítmica, nas provas de múltipla escolha de matemática do vestibular da 
UFRN (2001-2008). 
 
 

 
No quadro 22 registramos como exemplo, a questão de número 23 do ano 

de 2004, cuja exigência é que o candidato identifique esses dois tipos de função 

numa mesma questão, execute, com êxito, os procedimentos adequados para 

resolvê-las; e assinale a alternativa correta. 
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QUADRO 22 Questão de número 23; prova de múltipla escolha de Matemática do Vestibular 
da UFRN do ano de 2004, disponível em http://www.ufrn/comperve.br    
 
 

 
Nessa situação direta, os candidatos não conseguiram identificar a resposta 

correta. Podemos inferir que ocorreram os erros assinalados no quadro 21, ou seja, 

eles decodificaram incorretamente os valores representados por literais em uma reta 

numérica; não interpretaram coerentemente as informações que vêm no gráfico; 

realizaram traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações-

problema e utilizaram todos os dados que aparecem no problema sem levar em 

conta se o cálculo realizado responde à pergunta solicitada. 

O índice de aproveitamento dessa questão foi de (33,8%). Esse percentual 

revela que os candidatos tiveram um IA baixo e, conseqüentemente, que eles 

tiveram um grau de dificuldade considerável nessa questão. Para resolvê-la, o 

candidato precisava saber a relação existente entre as funções envolvidas - a função 

logarítmica é o inverso da função exponencial - a partir dessa relação, o candidato 

encontraria a resposta correta. 

No próximo quadro, mostraremos os possíveis erros que os candidatos 

cometeram na função trigonométrica. 

 

TIPO DE 
FUNÇÃO 

ERROS 

Função Não interpretam coerentemente as informações que vêm do 



155 
 

Trigonométrica gráfico. 
Decodificam incorretamente os valores representados por 
literais em uma reta numérica.  
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar 
em conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

QUADRO 23 Erros cometidos pelos candidatos sobre a função trigonométrica, nas 
provas de múltipla escolha de Matemática do Vestibular da UFRN (2001-2008). 

 

 

O quadro 23 contém os possíveis erros, segundo o referencial adotado neste 

trabalho, que os candidatos cometeram, ao assinalar a alternativa incorreta sobre a 

função trigonométrica. 

Portanto, exemplificaremos no quadro 24 com uma, entre as duas questões 

de múltipla escolha do Vestibular da UFRN, que abordou sobre esse assunto. 

 

 

A figura abaixo representa o gráfico da função y = a sen (bx), onde a 0 e b 0. 

 

 
Para o menor valor possível de b, os valores de a e b são 

respectivamente: 

a) -3 e 2 

b) 3 e 2 

c) 3 e 1/2 

d) -3 e 1/2 
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QUADRO 24 Questão de número 27; prova de múltipla escolha de Matemática do Vestibular 
da UFRN do ano de 2001, disponível em http://www.ufrn/comperve.br    

 

Nesse tipo de função, os vestibulandos que erraram, possivelmente, não 

interpretaram coerentemente as informações que vêm no gráfico; decodificaram 

incorretamente os valores representados por literais em uma reta numérica e 

utilizaram todos os dados que aparecem no problema, sem levar em conta se o 

cálculo realizado responde à pergunta solicitada. Portanto, os erros assinalados no 

quadro 23 correspondem aos possíveis erros cometidos pelos candidatos que não 

escolheram a alternativa correta. 

A próxima função é a função constante, a qual só aparece em uma das vinte 

e quatro questões. Podemos observar o quadro 25, a apresentação da única 

questão que representa a função constante. 
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QUADRO 25 Questão de número 25; prova de múltipla escolha de Matemática do Vestibular 
da UFRN do ano de 2002, disponível em http://www.ufrn/comperve.br    

 

Nessa questão está presente, juntamente com a função constante, a função 

afim e linear. E nela, os erros se coincidem, principalmente, os que se referem a não 

interpretação coerente com as informações que vêm no gráfico. 

O quadro 26 sinaliza os possíveis erros mais freqüentes que os candidatos 

cometeram nas provas do Vestibular da UFRN, a respeito do assunto funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERROS MAIS FREQUENTES 

Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações-problema. 
 

Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o cálculo 
realizado responde à pergunta solicitada. 
 

Não interpretam coerentemente as informações que vêm no gráfico. 
 

Decodificam incorretamente os valores representados por literais em uma reta numérica.  
 

Não determinam a hierarquia das operações que intervêm para terminar a equação. 
 

Aplicam incorretamente a regra dos sinais da multiplicação e na soma com números 
inteiros. 
 

QUADRO 25 Erros mais freqüentes cometidos pelos candidatos sobre funções, nas 
provas de múltipla escolha de matemática do Vestibular da UFRN (2001-2008). 

 

 

Possivelmente, os erros cometidos pelos candidatos ao realizar traduções 

incorretas das expressões que aparecem nas situações-problema e ao utilizar todos 
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os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o cálculo realizado 

responde à pergunta solicitada, estejam relacionados ao processo de construção e 

ao desenvolvimento do pensamento cognitivo de cada um. 

 No primeiro erro, a interpretação das expressões acontece, de acordo com 

o nível de conhecimento que cada candidato possui até aquele momento, não 

conseguindo traduzir corretamente a expressão exposta nas questões. No segundo, 

ao utilizar todos os dados da questão, ele demonstra conhecê-los, porém não faz a 

associação devida para assinalar a resposta correta da questão. 

Os erros de não interpretar coerentemente as informações que vêm no 

gráfico e decodificar incorretamente os valores representados por literais em uma 

reta numérica estão associados à complexidade dos objetos. Portanto, de acordo 

com as análises desses tipos de erros, os candidatos não conseguiram interpretar 

os signos apresentados nas questões das provas. Subtende-se que o mesmo 

apresenta dificuldades para compreender a linguagem das funções, e das ciências. 

As dificuldades na aprendizagem relacionada aos processos de ensino são 

explícitas nos erros nos quais os candidatos cometem em não determinar a 

hierarquia das operações que intervêm para terminar a equação e ao aplicar 

incorretamente a regra dos sinais da multiplicação e na soma com números inteiros.  

Para esse tipo de dificuldade, existe a associação com os processos de 

ensino, e devemos levar em consideração três aspectos: 

 

 A instituição escolar. 

 O currículo de Matemática. 

 Os métodos de ensino. 

 

Nos processos de ensino, a instituição escolar tem a obrigação de organizar-

se, proporcionando uma redução nas dificuldades de aprendizagem, de acordo com 

as matérias curriculares, os recursos utilizados nas aulas e a metodologia adotada.  

O currículo matemático deve estar voltado para o desenvolvimento das 

capacidades matemáticas dos alunos, tornando-os mais competentes. Há também, 

a necessidade de estabelecer relações do conteúdo ministrado com os conteúdos 
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anteriores, além de correlacionar o nível de abstração que os alunos possuem com 

as novas situações abstratas e a natureza lógica de cada tipo de função. 

Os métodos de ensino devem estar relacionados aos elementos 

organizacionais da instituição escolar, como também à organização curricular, 

seguindo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no que trata a 

respeito da metodologia para o ensino das funções. 

Notamos, assim, que as análises dos erros dos candidatos que fizeram os 

vestibulares dos anos investigados, baseando-se nos relatórios da COMPERVE, 

refletem que é preciso melhorar o processo de ensino-aprendizagem no Ensino 

Médio. Contudo, poderemos utilizar essas categorias de erros para promover uma 

ação pedagógica voltada a uma aprendizagem significativa do educando. 

O processo de ensino-aprendizagem, em funções, deve estar ligado à 

formação completa do educando. Faz-se necessário ainda, que o mesmo processo 

esteja de acordo com o saber que forma o cidadão para a vida em sociedade, um 

ser capaz de entender todos os aspectos que norteiam e influenciam a ciência 

contextualizada e globalizada.   

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

As dificuldades na aprendizagem dos conteúdos de função avaliados nas 

provas de múltipla escolha de Matemática do Vestibular da UFRN constituíram 

objeto deste estudo. Neste trabalho, os resultados observados, a partir das 

categorias de análise, foram utilizados no intuito de identificar as áreas dos tipos de 

funções que compõem o conhecimento de Matemática, para as quais, as 

dificuldades na aprendizagem se apresentam. 

Para essa identificação, consideramos a relevância do tema , 

porque diante dos outros conteúdos, verificamos que esse tema tem uma maior 

freqüência (28,1%). 
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Os tipos de funções que são mais contempladas nessas provas, são as 

funções logarítmicas com (24%) e em segundo lugar as funções lineares e 

quadráticas com (14,7%) cada. 

Quanto à contextualização questões (50%) ou situações diretas (50%), 

percebemos essa importância, ou seja, como as questões são apresentadas aos 

vestibulandos de forma contextualizada, exige uma maior atenção dos alunos para 

resolvê-las, devido a sua complexidade, diferente das situações diretas, na qual a 

exigência é apenas operatória. 

Nos tipos de representação semiótica na estrutura das questões, a questão 

que é constituída apenas por texto é a mais freqüente (45,8%), em segundo, 

encontram-se as questões formadas por texto e gráfico (25%). 

A análise desses resultados quanto a exigência matemática, sinaliza que a 

maioria das questões apresentou o nível médio. Mostra-nos que o tipo de função e 

seu respectivo desempenho. O pior desempenho foi com respeito à função 

logarítmica com o IA de (9,5%) e o tipo de função com o melhor desempenho foi a 

função linear com IA de (72,9%). 

Os possíveis erros mais freqüentes cometidos pelos candidatos 

demonstraram dificuldades na aprendizagem foram: realizar traduções incorretas 

das expressões que aparecem nas situações problemas; utilizar todos os dados que 

aparecem no problema sem levar em conta se o cálculo realizado responde à 

pergunta solicitada; não interpretar coerentemente as informações que vêm do 

gráfico; decodificar incorretamente os valores representados por literais em uma reta 

numérica; não determinar a hierarquia das operações que intervém para terminar a 

equação e aplicar incorretamente a regra dos sinais da multiplicação e na soma com 

números inteiros. 

É importante ressaltar que, ao tratarmos das dificuldades na aprendizagem 

de funções, diversos fatores podem se incorporar a esse processo, apresentando-se 

como a complexidade do objeto ou desenvolvimento cognitivo dos alunos à sua 

aprendizagem; conforme discutimos amplamente no capítulo 3 deste trabalho, 

sugerindo que o ensino desse conteúdo deve ser revisto. 
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A identificação da prioridade dada a esses procedimentos, nos temas de 

abrangência dos conteúdos priorizados pelas questões das provas, mostra que 

estão de acordo com a proposta padrão de uma prova de múltipla escolha, e que os 

procedimentos que têm sido priorizados não exigem alta demanda cognitiva na 

solução dos problemas que se apresentaram na forma de questões nessas provas. 

Segundo a bibliografia consultada, as concepções alternativas foram vistas 

como portadoras de elementos com o poder de contribuir ou colaborar para o 

surgimento das dificuldades na aprendizagem dos conteúdos. Para cumprir os 

objetivos aos quais se propõe esta dissertação, nem todos os erros identificados 

estão correlacionados como a manifestação das concepções alternativas; uma vez 

em que estes podem estar direcionadas a um não conhecimento do conteúdo ou a 

construção ineficiente dos conhecimentos de áreas da Matemática. 

No âmbito da educação formal, buscam-se no momento atual, referências 

para conceber e permitir que o processo educativo escolar aconteça para além da 

transmissão do conhecimento acadêmico acumulado historicamente, somando-se a 

ele os processos de reflexões e as experiências que já apontam para a prática de 

melhores níveis de qualidade de vida. 

Os resultados que se apresentam sugerem a necessidade de uma 

educação, na área de Matemática, com orientações mais consistentes para a 

compreensão das relações estabelecidas entre os diversos tipos de funções. Essa 

compreensão inclui o nível da aprendizagem conceitual em que os alunos devem 

internalizar e saber relacionar o conceito geral de funções com todas as funções, e 

também a aprendizagem procedimental, como interpretar e resolver as situações-

problema, são questões centrais para a aprendizagem de funções, como apontam 

Pozo, (1998), Pais, (2002), Duval, (1988), Rêgo, (2000), BRASIL, (2001), Dubinsky e 

Harel, (1991), Dienes, (1975), Piaget, (1975), Fossa, (1998) e Campiteli, (2006), 

conforme o capítulo 3 do referido trabalho.  

Nesta pesquisa, foi adotada a postura de que, para o aluno alcançar a 

aprendizagem, novas elaborações são necessárias; supondo a interferência que as 

concepções prévias sobre os conteúdos podem exercer, segundo o nível de 

abstração dos conteúdos pelo aluno e a subjetividade que estes podem admitir. A 

concepção assumida sobre o erro contempla a maneira como o aluno organiza os 
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seus conhecimentos, revelando também, como se organiza a rede de significados 

que os sustenta. 

Também chegou-se ao entendimento de que o erro, expresso no momento 

da escolha da alternativa incorreta da prova de Matemática, além de estar 

relacionado com as dificuldades na aprendizagem dos conteúdos, também sofre a 

influência das concepções alternativas, cujos pressupostos foram amplamente 

discutidos no capítulo 3.  

Portanto, a diversidade de erros observados nas questões de provas 

também deve ser vista como a expressão das concepções que os candidatos têm 

sobre os conteúdos de funções, as quais os induziram, para alguns dos tipos de 

funções explorados pelas questões das provas, na escolha da alternativa incorreta. 

Acreditamos que, um dos problemas fundamentais do ensino de funções, 

não é apenas identificar as áreas conceituais e os procedimentos para os quais os 

alunos/ candidatos apresentaram dificuldades na aprendizagem ou justificar por que 

eles não aprendem os conteúdos de toda a sua tipologia. Consiste na busca de 

possibilidades para que eles aprendam, o que requer, do professor; as reflexões 

sobre a sua formação quanto às questões didático-metodológicas implícitas no 

ensino desse conteúdo e sobre a importância da avaliação no diagnóstico das 

dificuldades que se apresentam durante o ensino dos conteúdos, no ambiente 

escolar. 
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APÊNDICE A 
 
 
 

QUESTÕES OBJETIVAS DAS PROVAS DO VESTIBULAR DA UFRN DE 2001 A 
2008: 
 
ANO: 2001 
 
PERGUNTA: 21 
 
Questão 21: 
O Sr. José dispõe de 180 metros de tela, para fazer um cercado retangular, 
aproveitando, como um dos lados, parte de um extenso muro reto. 
O cercado compõe-se de uma parte paralela ao muro e três outras perpendiculares 
a ele (ver figura). 

 
 
Para cercar a maior área possível, com a tela disponível, os valores de x e y são, 
respectivamente: 
 
A) 45m e 45m 
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B) 30m e 90m 
C) 36m e 72m 
D) 40m e 60m 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Quadrática 
 
TIPO DE PERGUNTA   

 Texto e Figura 
 
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  49,9 
 
 
 
ERRO   
 

 eros 
inteiros; 

 Não identificam figuras geométricas elementares quando se apresentam em 
 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

 
 
PERGUNTA: 23 
 
Questão 23: 
Um reservatório com formato de um cilindro circular reto (veja figura abaixo) está 
sendo abastecido de água, com vazão constante. A altura do reservatório é H 
metros, e ele, com essa vazão, enche completamente em T horas. 
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Dentre os gráficos abaixo, aquele que representa a altura (h) do nível da água no 
reservatório em função do tempo (t) 

é:  
 
TIPO DE FUNÇÃO  Linear 
 
TIPO DE PERGUNTA   

 Texto e Gráfico 
 
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  53,5 
 
ERRO   
 

 Não determinam a hierarquia das operações que intervém para terminar a 
equação; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 

 
 
 
PERGUNTA: 27 
 
 
Questão 27 
A figura abaixo representa o gráfico da função y = a sen (bx), onde a  
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Para o menor valor possível de b, os valores de a e b são, respectivamente: 
A) -3 e 2 
B) 3 e 2 
C) 3 e 1/2 
D) -3 e 1/2 
 
 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Trigonométrica 
 
TIPO DE PERGUNTA   

 Texto e Gráfico 
 
CONTEXTUALIZADA  Não 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  23 
 
ERRO   
 

 Não interpretam coerentemente as informações que vem do gráfico; 
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 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

 
 
 
PERGUNTA: 28 
 
 
Questão 28: 
No plano cartesiano abaixo, estão representados o gráfico da função y = 2 x , os 
números a, b, c e suas imagens. 
 

 
 

 
 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Exponencial 
 
TIPO DE PERGUNTA   

 Texto e Gráfico 
 
CONTEXTUALIZADA  Não 
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ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  29,7 
ERRO   

 Decodificam incorretamente os valores representados por literais em uma reta 
numérica; 

 Não interpretam coerentemente as informações que vem do gráfico; 
 Expressam com uma potência literais (28 e 24) 

 
 
ANO: 2002 
 
PERGUNTA: 16 
 
16. Um comerciante decidiu fabricar camisetas de malha para vendê-las na praia, ao 
preço de R$ 8,00 a unidade. Investiu no negócio R$ 320,00. Sabendo que o lucro(y) 
obtido é função da quantidade de unidades vendidas(x), o gráfico que mais se 
aproxima da representação dessa função é: 

 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Linear 
 
TIPO DE PERGUNTA   

 Texto e Gráfico 
 
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  46,8 
ERRO   
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 Aplicar a regra dos sinais da multiplicação e efetuar somas com números 
inteiros; 

 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 
problemas. 

 
 
 
 
PERGUNTA: 25 
 

 
 
 

 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Linear e Constante 
 
TIPO DE PERGUNTA   

 Texto e Gráfico 
 
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  45 
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ERRO   
 Não interpretam coerentemente as informações que vem do gráfico; 
 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 

problemas; 
 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 

cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 
26. A acidez de uma solução depende da sua concentração de íons hidrogênio [H+]. 
Tal acidez é medida por uma grandeza denominada pH, expressa em escala 
logarítmica de base 10-1. Assim, quando dizemos que o pH de uma solução é x, 
significa que a concentração de íons hidrogênio é 10 x Mol/L. O pH do café é 5 e o 
do leite de magnésia é 10. Podemos dizer que o café, em relação ao leite de 
magnésia, apresenta uma concentração de íons hidrogênio 
 
A) 100 vezes maior. 
B) 1 000 vezes maior. 
C) 10 000 vezes maior. 
D) 100 000 vezes maior. 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Logarítmica 
TIPO DE PERGUNTA   

 Texto  
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  41,7 
ERRO   

 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 
problemas; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

 
 
 
30. Sejam E o conjunto formado por todas as escolas de ensino médio de Natal e P 
o conjunto formado pelos números que representam a quantidade de professores de 
cada escola do conjunto E. Se f: E  escola de E associa 
seu número de professores,então 
A) f não pode ser uma função bijetora. 
B) f não pode ser uma função injetora. 
C) f é uma função sobrejetora. 
D) f é necessariamente uma função injetora. 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Bijetora, Sobrejetora e Injetora 
 
TIPO DE PERGUNTA   
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 Texto  
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  36,5 
ERRO   

 Não conseguiu utilizar o conceito das funções da questão. 
 
 
 
ANO: 2003 
PERGUNTA: 21 

 
TIPO DE FUNÇÃO  Quadrática 
 
TIPO DE PERGUNTA   

 Gráfico 
 
CONTEXTUALIZADA  Não 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  46,2 
ERRO   

 Não determinam a hierarquia das operações que intervém para terminar a 
equação; 

 (24) 
 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 

problemas; 
 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 

cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
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PERGUNTA: 26 
 
 

 
 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Logarítmica 
TIPO DE PERGUNTA   

 Contexto 
 
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  9,5 
ERRO   

 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 
problemas; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 
 
 
 

PERGUNTA: 30 
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TIPO DE FUNÇÃO  Quadrática 
TIPO DE PERGUNTA   

 texto 
CONTEXTUALIZADA  Não 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  30,6 
ERRO   

 Não determinam a hierarquia das operações que intervém para terminar a 
equação; 

 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 
problemas; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

 
 
ANO - 2004 
 
 
 PERGUNTA  22 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Linear e Afim 
TIPO DE PERGUNTA   

 Contexto e Gráfico 
 
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  72,9 

ERRO   
 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 

problemas; 
 Não interpretam coerentemente as informações que vem do gráfico; 
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TIPO DE FUNÇÃO  Logarítmica e Exponencial 
TIPO DE PERGUNTA   

 texto e Gráfico 
 
CONTEXTUALIZADA  Não 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  33,8 
ERRO   

 Não interpretam coerentemente as informações que vem do gráfico; 
 Decodificam incorretamente os valores representados por literais em uma reta 

numérica; 
 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 

problemas; 
 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 

cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 

 
 
ANO - 2005 
 
 
PERGUNTA  29 
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A) 100g 
B) 10g 
C) 10000g 
D) 1000g 
 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Logarítmica 
TIPO DE PERGUNTA   

 Contexto  
 
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  30,5 
ERRO   
 

 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 
problemas; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 
 

ANO  2006 
 
PERGUNTA  16 
 
 

 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Injetora e Sobrejetora 
TIPO DE PERGUNTA   

 Contexto  
 
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  11,7 
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ERRO   
 

 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 
problemas; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERGUNTA - 17 
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TIPO DE FUNÇÃO  Quadrática e Modular 
TIPO DE PERGUNTA   

 Contexto  
 
CONTEXTUALIZADA  Não 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  43 
 
ERRO   
 

 Não interpretam coerentemente as informações que vem do gráfico; 
 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 

problemas; 
 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 

cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 

 
 
25. Se log5x + log5y = 3, com x e y inteiros maiores que 1, então: 
A) x.y = 15 
B) x + y = 20 
C) x.y = 25 
D) x + y = 30 
 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO - Logarítmica 
TIPO DE PERGUNTA   

 texto  
 
CONTEXTUALIZADA  Não 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  32,4 

 
ERRO   
 

 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 
problemas; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 
 

ANO  2007 
 
PERGUNTA  18  
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TIPO DE FUNÇÃO  Exponencial e Modular 
TIPO DE PERGUNTA   

 Contexto e Gráfico 
 
CONTEXTUALIZADA  Não 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  22,4 
ERRO   
 

 Não interpretam coerentemente as informações que vem do gráfico; 
 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 

cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 

 
 
 
PERGUNTA  19 
 
 
 



186 
 

 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Logarítmica 
TIPO DE PERGUNTA   

 Contexto  
 
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  29,5 
ERRO   

 Não determinam a hierarquia das operações que intervém para terminar a 
equação; 

 (24) 
 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 

problemas; 
 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 

cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 
 
 
PERGUNTA  20 
 

 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Logarítmica 
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TIPO DE PERGUNTA   
 texto  

 
CONTEXTUALIZADA  Não 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO  48,9 
ERRO   
 

 Não determinam a hierarquia das operações que intervém para terminar a 
equação; 

 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 
problemas; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 

 
ANO  2008 
 
PERGUNTA  37 
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TIPO DE FUNÇÃO  Linear e Quadrática 
TIPO DE PERGUNTA   

 Contexto  
 
CONTEXTUALIZADA  Sim 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO   
ERRO   
 
 

 Não determinam a hierarquia das operações que intervém para terminar a 
equação; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
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PERGUNTA  41 
 
 

 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Logarítmica 
TIPO DE PERGUNTA   

 texto  
 
CONTEXTUALIZADA  Não 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO   
ERRO   
 

 Não determinam a hierarquia das operações que intervém para terminar a 
equação; 

 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 
problemas; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Questão 45 
A equação (Sen x)2  5(Sen x) + 6 = 0 
A) admite mais de duas raízes. 
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B) admite exatamente duas raízes. 
C) admite uma única raiz. 
D) não admite raízes. 
 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO - Trigonométrica 
TIPO DE PERGUNTA   

 texto  
 
CONTEXTUALIZADA  Não 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO   
ERRO   
 

 Não determinam a hierarquia das operações que intervém para terminar a 
equação; 

 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 
problemas; 

 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 
cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 
 

 
 
PERGUNTA  48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE FUNÇÃO  Bijetora e Sobrejetora 
TIPO DE PERGUNTA   

 texto  
 
CONTEXTUALIZADA  Não 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE DE APROVEITAMANTO   
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ERRO   
 Não determinam a hierarquia das operações que intervém para terminar a 

equação; 
 Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem nas situações 

problemas; 
 Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar em conta se o 

cálculo realizado responde a pergunta solicitada; 
 
 
 

APÊNDICE B 
 
 

TABELA DA TIPOLOGIA DOS ERROS 
TIPOS DE 
FUNÇÃO ERROS 

Função Injetora 

Possuem à dificuldade da linguagem; 
Possuem dificuldade na rigidez do pensamento: relacionados 
com os obstáculos; 
Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações problemas; 

Função Bijetora Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações problemas; 

Função 
Sobrejetora 

Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações problemas; 

Função Linear 

Não determinam a hierarquia das operações que intervém para 
terminar a equação; 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar 
em conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada; 
Aplicar a regra dos sinais da multiplicação e efetuar somas com 
números inteiros; 
Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações problemas; 
Não interpretam coerentemente as informações que vem do 
gráfico. 

Função Afim 

Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações problemas; 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar 
em conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada; 
Não interpretam coerentemente as informações que vem do 
gráfico. 

Função 
Quadrática 

Aplicar a regra dos sinais da multiplicação e efetuar somas com 
números inteiros; 
Não identificam figuras geométricas elementares;  
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar 
em conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada; 
Não determinam a hierarquia das operações que intervém para 
terminar a equação. 
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Função Modular 

Não interpretam coerentemente as informações que vem do 
gráfico; 
Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações problemas; 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar 
em conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

Função 
Exponencial 

Decodificam incorretamente os valores representados por 
literais em uma reta numérica; 
Não interpretam coerentemente as informações que vem do 
gráfico; 

Função 
Logarítmica 

Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações problemas; 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar 
em conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

Função 
Trigonométrica 

Não interpretam coerentemente as informações que vem do 
gráfico; 
Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações problemas; 
 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar 
em conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

Função Constante 

Não interpretam coerentemente as informações que vem do 
gráfico; 
Realizam traduções incorretas das expressões que aparecem 
nas situações problemas; 
Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar 
em conta se o cálculo realizado responde a pergunta solicitada. 

FONTE: Capítulo  3  
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ANEXO  
 
 
PROGRAMAS DE MATEMÁTICA DOS CURSOS CLÁSSICO E CIENTÍFICO, DO 
ANO DE 1943. 
PROGRAMA DE MATEMÁTICA DO CURSO CLÁSSICO 
 
 
Primeira série 
 
Aritmética Teórica: 
 
Unidade I  A divisibilidade numérica: 1  Teoremas gerais sobre divisibilidade. 2  
Caracteres de divisibilidade. 3  Teorias do m.m.c. e do m.d.c.. 4  Teoria dos 
números primos; aplicações. 
 
Álgebra 
 
Unidade II  Os polinômios: 1  Operações algébricas sobre polinômios. 2  Teoria 
da divisão de polinômios. 
3  Divisão de um polinômio inteiro em x por a x 
Briot-Ruffini. 
Unidade III  O trinômio do 2º grau. 1  Decomposição em fatores do 1º grau; sinais 
do trinômio; 
desigualdades do 2º grau. 2  Noção de variável e de função; variação do trinômio 
do 2º grau; representação gráfica. 
 
Geometria 
 
Unidade IV  O plano e a reta no espaço: 1  Determinação de um plano. 
2  Intersecção de planos e retas. 3  Paralelismo de retas e planos. 4  Reta e 
plano perpendiculares. 5- 
Perpendiculares e oblíquas de um ponto a um plano. 6  Diedros; planos 
perpendiculares entre si. 7  Noções 
sobre ângulos poliédricos. 
Unidade V  Os poliedros: 1  Noções gerais. 2  Estudo dos prismas e pirâmides e 
respectivos troncos; 
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áreas e volumes desses sólidos. 
 
Segunda Série 
Álgebra 
 
Unidade I  Progressões e logaritmos: 1  Estudo das progressões aritméticas e 
geométricas. 2  Teoria dos logaritmos; uso das tábuas; aplicações. 3  Resolução 
de algumas equações exponenciais simples. 
Unidade II  O binômio de Newton: 1  Noções sobre análise combinatória. 2- 
Binômio de Newton. 
 
 
 
Geometria 
 
Unidade III  Os corpos redondos: 1  Noções sobre geração e classificação das 
superfícies. 2  Estudo do 
cilindro e do cone; áreas e volumes desses sólidos. 3  Estudo da esfera; área da 
esfera, da zona e do fuso esférico; volume da esfera. 
 
Trigonometria 
 
Unidade IV  Vetor: 1  Grandezas escalares e vetoriais. 2  Noção de vetor; 
equipolência. 3  Resultante ou soma geométrica de vetores. 4  Vetores 
deslizantes sobre um eixo; medida algébrica; teorema de Chasles. 
Unidade V  Projeções: 1  Projeção ortogonal de um vetor sobre um eixo. 2  
Teorema de Carnot. 3- Valor da projeção de um vetor. 
Unidade VI  Funções circulares: 1  Generalização das noções de arco e de 
ângulo; arcos côngruos; arcos de mesma origem e extremidades associadas. 2  
Funções circulares ou trigonométricas; definição, variação,redução ao primeiro 
quadrante. 3  Relações entre as funções circulares de um mesmo arco. 4  Cálculo 
das funções circulares dos arcos de30º, 45º e 60º. 
Unidade VII  Resolução de triângulos: 1  Relações entre os elementos de um 
triângulo. 2  Uso das tábuas trigonométricas. 3  Resolução de triângulos 
retângulos. 
 
Terceira Série 
 
Álgebra 
 
Unidade I  Funções: 1  Noção de função de variável real. 2  Representação 
cartesiana. 3  Noção de limite e de continuidade. 
Unidade II  Derivadas: 1  Definição; interpretação geométrica cinemática. 2  
Cálculo das derivadas. 3  Derivação das funções elementares. 4  Aplicação à 
determinação dos máximos e mínimos e ao estudo da variação de algumas funções 
simples. 
 
Geometria 
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Unidade III  Curvas usuais; 1  Definição e propriedades fundamentais da elipse, 
da hipérbole e da parábola. 
2  As seções cônicas. 3  Definição e propriedades fundamentais da hélice 
cilíndrica. 
 
Geometria Analítica 
 
Unidade IV  Noções fundamentais: 1  Concepção de Descartes. 2- Coordenadas; 
abscissas sobre a reta; 
coordenadas retilíneas no plano. 3  Distância de dois pontos; ponto que divide um 
segmento numa razão 
dada. 4  Determinação de uma direção: ângulo de duas direções. 
Unidade V  Lugares geométricos: 1- Equação natural de um lugar geométrico; sua 
interpretação. 2  
Passagem da equação natural para a equação retilínea retangular. 3  Equação da 
reta. 4  Equação do círculo. 5  Equações reduzidas da elipse, da hipérbole e da 
parábola. 
 
PROGRAMA DE MATEMÁTICA DO CURSO CIENTÍFICO 
Primeira Série 
Aritmética teórica 
 
Unidade I  As operações aritméticas fundamentais: 1  Teoria da adição, da 
subtração, da multiplicação e da divisão, da potenciação e da radiciação de inteiros. 
2- Sistemas de numeração. 
Unidade II  A divisibilidade numérica: 1- Teoremas gerais sobre divisibilidade. 2- 
Caracteres de divisibilidade. 
3  Teorias do m.d.c e do m.m.c. 4  Teoria dos números primos; aplicações. 
Unidade III  Os números fracionários: 1  Teoria das operações aritméticas sobre 
números fracionários. 2  
Noções sobre cálculo numérico aproximado. Erros. Operações abreviadas. 
 
Álgebra 
 
Unidade IV  Os polinômios: 1  Operações algébricas sobre polinômios. 2  Teoria 
da divisão de polinômios. 
3  Identidade de polinômios; método dos coeficientes a determinar; identidade 
clássicas. 4  Divisão de um 
polinômio inteiro em x por a x -Ruffini. 
Unidade V  O trinômio do 2 º grau: 1  Decomposição em fatores do 1º grau; sinais 
do trinômio; inequação do 2º grau. 2- Noção de variável e de função; variação do 
trinômio do 2º grau; representação gráfica. 3  
Noções elementares sobre continuidade e sobre máximos e mínimos. 
 
Geometria 
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Unidade VI  O plano e a reta no espaço; 1  Determinação de um plano. 2 
Intersecção de planos e retas. 3  
Paralelismo de retas e planos. 4  Reta e plano perpendiculares. 5  
Perpendiculares e oblíquas de um ponto 
Unidade VII  Resolução de triângulos: 1  Relações entre os elementos de um 
triângulo. 2  Uso das tábuas trigonométricas. 3  Resolução de triângulos 
retângulos. 
 
Terceira Série 
Álgebra 
 
Unidade I  Funções: 1  Noção de função de variável real. 2  Representação 
cartesiana. 3  Noção de limite e de continuidade. 
Unidade II  Derivadas: 1  Definição; interpretação geométrica cinemática. 2  
Cálculo das derivadas. 3  Derivação das funções elementares. 4  Aplicação à 
determinação dos máximos e mínimos e ao estudo da variação de algumas funções 
simples. 
 
Geometria 
 
Unidade III  Curvas usuais; 1  Definição e propriedades fundamentais da elipse, 
da hipérbole e da parábola. 
2  As seções cônicas. 3  Definição e propriedades fundamentais da hélice 
cilíndrica. 
 
Geometria Analítica 
 
Unidade IV  Noções fundamentais: 1  Concepção de Descartes. 
 2- Coordenadas; abscissas sobre a reta; coordenadas retilíneas no plano.  
3  Distância de dois pontos; ponto que divide um segmento numa razão 
dada. 4  Determinação de uma direção: ângulo de duas direções. 
Unidade V  Lugares geométricos: 1- Equação natural de um lugar geométrico; sua 
interpretação. 2  Passagem da equação natural para a equação retilínea retangular. 
3  Equação da reta. 4  Equação do círculo. 5  Equações reduzidas da elipse, da 
hipérbole e da parábola. 
 
PROGRAMA DE MATEMÁTICA DO CURSO CIENTÍFICO 
Primeira Série 
Aritmética teórica 
 
Unidade I  As operações aritméticas fundamentais: 1  Teoria da adição, da 
subtração, da multiplicação e da divisão, da potenciação e da radiciação de inteiros. 
2- Sistemas de numeração. 
Unidade II  A divisibilidade numérica: 1- Teoremas gerais sobre divisibilidade. 2- 
Caracteres de divisibilidade. 
3  Teorias do m.d.c e do m.m.c. 4  Teoria dos números primos; aplicações. 
Unidade III  Os números fracionários: 1  Teoria das operações aritméticas sobre 
números fracionários. 2  
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Noções sobre cálculo numérico aproximado. Erros. Operações abreviadas. 
 
Álgebra 
 
Unidade IV  Os polinômios: 1  Operações algébricas sobre polinômios. 2  Teoria 
da divisão de polinômios. 
3  Identidade de polinômios; método dos coeficientes a determinar; identidade 
clássicas. 4  Divisão de um polinômio inteiro em x por a x 
Briot-Ruffini. 
Unidade V  O trinômio do 2 º grau: 1  Decomposição em fatores do 1º grau; sinais 
do trinômio; inequação do 2º grau. 2- Noção de variável e de função; variação do 
trinômio do 2º grau; representação gráfica.  
3 Noções elementares sobre continuidade e sobre máximos e mínimos. 
 
Geometria 
 
Unidade VI  O plano e a reta no espaço; 1  Determinação de um plano. 2 
Intersecção de planos e retas. 3 Paralelismo de retas e planos. 4  Reta e plano 
perpendiculares. 5  Perpendiculares e oblíquas de um ponto 
Unidade III  Derivadas: 1  Definição; interpretação geométrica e cinemática. 2  
Cálculo das derivadas. 3 Derivação das funções elementares.  
4  Aplicação à determinação dos máximos e mínimos e ao estudo a 
variação de algumas funções simples. 
Unidade IV  Números complexos: 1- Definição; operações fundamentais. 2- 
Representação trigonométrica e 
exponencial. 3  Aplicação a resolução das equações binômias. 
Unidade V  Equações algébricas: 1- Propriedades gerais dos polinômios. 2  
Relações entre os coeficientes 
e as raízes de uma equação algébrica; aplicação à composição das equações. 3  
Noções sobre 
transformações das equações; equações recíprocas; equações de raízes iguais. 
 
Geometria 
 
Unidade VI  Relações métricas: 1  Teorema de Stewart e suas aplicações ao 
cálculo das linhas notáveis no 
triângulo. 2  Relações métricas nos quadriláteros; teorema de Ptolomeu ou Hiparco. 
3  Potência de um 
ponto; eixos radicais; planos radicais. 
Unidade VII  Transformações de figuras: 1- Deslocamentos, translação, rotação, 
simetria. 2  Homotetia e 
semelhança nos espaços de duas e três dimensões. 3  Inversão pelos raios vetores 
recíprocos. 
Unidade VIII  Curvas usuais: 1- Definição e propriedades fundamentais da elipse, 
da hipérbole e da parábola. 
2  As seções cônicas. 3  Definição e propriedades fundamentais da hélice 
cilíndrica. 
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Geometria Analítica 
 
Unidade IX  Noções fundamentais: 1  Concepção de Descartes. 2  Coordenadas; 
abscissas sobre a reta; 
coordenadas retilíneas no plano. 3  Distância entre dois pontos; ponto que divide 
um segmento numa razão 
dada. 4  Determinação de uma direção; ângulo de duas direções. 
Unidade X  Lugares geométricos; 1- Equação natural de um lugar geométrico; sua 
interpretação. 2  
Passagem da equação natural para a equação retilínea retangular. 3  Equação da 
reta. 4  Equação do 
círculo. 5- Equações reduzidas da elipse, da hipérbole e da parábola. 
(Dassie, 2001, pp. 152  156). 
 
 

 

 


