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RESUMO 

 

 

O presente trabalho apresenta um estudo de caráter diagnóstico, cujo intuito foi 

investigar conhecimentos de estudantes universitários sobre o conceito de função. 

A análise dos dados norteou-se pela teoria de Tall e Vinner sobre conceitos 

imagem e definição constituídos na formação do pensamento científico do 

estudante. Foram analisados os conhecimentos de oito estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática de uma Universidade pública do Estado do Pará, que 

cursavam a disciplina Cálculo I. Os dados foram obtidos pela aplicação de um 

questionário e realização de intervenções e foram confrontados com os de 

pesquisas similares (nacionais e internacionais). Houve indicações de que havia 

elementos compondo os conceitos imagem e definição dos sujeitos pesquisados 

sobre o conceito de função, não coerentemente relacionados ao formal e, com 

alguma similaridade com os dos sujeitos investigados nas outras pesquisas 

 

Palavras-chave: conceito imagem, conceito definição, função. 

 
 
 
 



  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present thesis concerns to a study of diagnosis character, which intention was 

to investigate the knowledge of universitary students about the function concept. 

The data analysis was based in Tall and Vinner theory about image and definition 

concepts constituted in the formation of the student scientific thought. It was 

analyzed the knowledge of eight students of the Mathematics course, who study at 

Universidade do Estado do Pará, enrolled in the discipline Calculo I. The data, 

obtained by the application of a questionary and by carrying out some 

interventions, were compared with others of similar researches (national and 

international ones). It was indicated that there were elements compounding image 

and definition concepts of researched subjects about function concept, which were 

not coherently related to the formal concept and with some similarity with those of 

the subjects investigated in the other researches. 

 

Key-words: Image concept; Definition concept; Function. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As noções de “número real”, de “função” e de “conjunto” são noções que foram consideradas 

paramatemáticas – isto é, ferramentas transparentes úteis para descrever e estudar outros objetos 

matemáticos – muito antes de historicamente sobrevirem  as noções matemáticas – objetos de 

estudos em si mesmos. A necessidade histórica de mudar a condição de objetos 

paramatemáticos, que tinham as noções de “número real, de “função” e de “conjunto”, para se 

transformarem em objetos matemáticos de pleno direito, veio determinada pela pressão de uma 

infinidade de fenômenos inexplicáveis e de problemas não resolvidos. Essa ampliação da 

problemática matemática provocou transformações importantes na natureza da matemática como 

ciência”. 1 

 

De certa forma podemos utilizar argumentos análogos, para explicar a 

importância dessas noções para o ensino da Matemática e, conseqüentemente, o 

interesse dos educadores matemáticos em investigar dificuldades apresentadas 

pela aprendizagem dessas noções em todos os níveis de ensino. Nossa prática 

docente nos levou a optar pela noção de função. 

Como professora da disciplina Introdução ao Cálculo num curso de 

Licenciatura em Matemática, percebemos que muitas das dificuldades 

apresentadas pelos estudantes no que se refere ao conceito de limite, derivada e 

integral recaíam na compreensão do conceito de função. Pensamos, então, ser 

fundamental concentrar nossa atenção ao ensino desse conceito, reconhecendo 

nele a condição de conhecimento prévio a ser adquirido para o estudo da maioria 

dos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas desse curso. Tendo como ponto de 

partida o que observamos em nossa prática docente, decidimos direcionar esta 

pesquisa ao estudo do processo de aprendizagem do conceito de função. 

                                                
1 CHEVALLARD, Y.; BOSCH, M.; GASCÓN, J. Estudar matemática: o elo perdido entre o ensino e a 

aprendizagem. Tradução: Daisy Vaz de Moraes. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
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Em muitas das atividades relacionadas a conteúdos do Cálculo, em que os 

alunos apresentavam dificuldades, muitas vezes, parecia-nos que havia, de forma 

não explícita, um descompasso entre definições formais utilizadas por eles e o 

que apresentavam na aplicação das mesmas. Na realidade o que eles utilizavam 

estava embasado em certas “idéias pré-concebidas” que tinham sobre as 

referidas noções. Ficamos, então, muito motivados para buscar conhecer as 

concepções dos estudantes sobre os conceitos científicos estudados, pensando 

ser uma das formas de poder enfrentar dificuldades na aprendizagem do Cálculo. 

E, claro, sobre o conceito de função.   

Com essas constatações, pudemos definir os elementos básicos para 

direcionar esta pesquisa: realizar um estudo diagnóstico de concepções de 

estudantes iniciantes da Licenciatura em Matemática sobre o conceito de função.  

A definição do referencial teórico foi relativamente fácil na medida que a 

teoria desenvolvida por TALL e VINNER (1981) sobre elementos constitutivos do 

pensamento dos indivíduos no processo de aprendizagem de um conceito 

científico constitui-se num referencial teórico compatível com o objeto de 

investigação. A teoria que eles desenvolveram, tendo como base os dois 

conceitos, conceito imagem e conceito definição, indicam que há elementos 

constitutivos da estrutura conceitual do indivíduo a serem considerados quando 

ele aprende uma noção científica. Essa teoria tem sido referencial para diversos 

estudos sobre o funcionamento do pensamento matemático avançado e por isso 

motivou nossa escolha.  

Na perspectiva dos pesquisadores acima referenciados, TALL e VINNER 

(id.), alguns estudantes, dependendo do tipo de ensino ao qual estejam 

submetidos, respondem a uma questão utilizando uma definição formal de um 

conceito científico incorreta, elaborada por ele, e que pode advir de imagens que 

são formadas em sua mente. Algumas vezes essa definição é compatível com 

aquela aceita pela comunidade científica, porém outras vezes não. Neste 

segundo caso, as expectativas do professor são contrariadas, ficando impedido 

de compreender a origem da definição criada pelo estudante. Na realidade, 

segundo a teoria de TALL e VINNER (id.), o estudante cria imagens da noção 

científica e pode adaptá-la a uma definição formal. Essa imagem é decorrente das 
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experiências vivenciadas pelo estudante no processo de ensino. Em muitos casos 

a definição formal pode não ter coerência com a imagem criada.  

 

 

Estrutura Geral do presente Estudo 

 

 O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos: 

 No Capítulo I, estão descritos os caminhos que foram tomados para a 

realização da pesquisa indicando os passos dados para a elaboração da mesma. 

 Adentramos, no Capítulo II, apresentando pesquisas em Educação 

Matemática concernentes ao nosso tema. Também realizamos uma exploração 

histórica da evolução do conceito de função e a evolução de tal conceito através 

dos tempos, além de análise dos livros didáticos utilizados pelos sujeitos 

investigados, no que se refere à noção de função.  

 O desenvolvimento da pesquisa com a descrição dos sujeitos e etapas 

deste estudo, bem como o referencial teórico que norteou nosso trabalho, em 

particular as noções de conceito imagem e conceito definição de Tall e Vinner 

(1981), encontram-se detalhadas no Capítulo III. 

 Apresentamos no Capítulo IV a análise dos resultados obtidos na aplicação 

de um questionário. Consta ainda nesse capítulo a segunda fase de nossa 

pesquisa, na qual realizamos entrevistas com dois dos estudantes investigados. 

 O Capítulo V foi reservado para apresentar as conclusões do presente 

estudo. 
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CAPÍTULO 1 
A TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

 

1.1. Descrição Geral 
 
 A partir de nossa prática como professora da disciplina Introdução ao 

Cálculo, constatávamos que erros cometidos pelos estudantes dessa disciplina 

estavam muitas vezes relacionados a um conhecimento do conceito de função 

sem bases firmes no contexto matemático. Iniciamos então nossa pesquisa a 

partir dessa constatação, procurando bases científicas que pudessem explicá-la.  

Iniciamos nosso estudo realizando levantamento bibliográfico das 

pesquisas em Educação Matemática concernentes ao processo de ensino e 

aprendizagem de funções. Encontramos, na tese de BLOCH (2000), muitos 

fundamentos para o estudo do processo de ensino-aprendizagem das noções do 

Cálculo na transição do ensino médio para o superior. Motivamo-nos, 

inicialmente, a percorrer um caminho similar ao de Bloch, entretanto, por razões 

pragmáticas, abandonamos essa idéia, uma vez que as escolas de ensino médio, 

com que mantivemos contato, não se mostraram disponíveis. 

Na leitura de outras pesquisas sobre o Pensamento Matemático Avançado, 

âmbito desta pesquisa, nos deparamos com as noções de conceito imagem e 

conceito definição desenvolvidas por TALL E VINNER (1981). Esses estudiosos 

afirmam que, para um conceito científico ser compreendido, não é suficiente que 

o estudante apresente uma definição para ele, o conceito definição, faz-se 

também necessário que a identifique com outro conceito que é gerado em sua 

mente, o conceito imagem e, vice-versa. Decidimos então nos apoiar nesses 

conceitos como base para este estudo. 
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 Uma vez definido nosso referencial teórico, resolvemos desenvolver a 

presente pesquisa em um ambiente favorável, onde não teríamos dificuldades de 

acesso. Escolhemos, então, restringir o estudo apenas a estudantes do ensino 

superior, de uma universidade pública, na qual exerço minhas atividades 

docentes.  

Inicialmente, os estudantes escolhidos foram alunos do 1º e 2º ano do 

curso de Licenciatura em Matemática, inscritos nas disciplinas Fundamentos da 

Matemática Elementar I e Cálculo I, em razão de terem tido a possibilidade de 

apresentar em seu conceito imagem, referente à noção de função, elementos 

formados em suas experiências tanto no ensino médio, quanto no ensino 

superior. A eles foi proposto um questionário, considerado por nós piloto 

(APÊNDICE I), devendo ser respondido por escrito e individualmente. O resultado 

desse estudo é relevante para nos indicar possíveis entendimentos sobre o 

conceito de função por alunos recém – ingressos na universidade. 

 O questionário definitivo (APÊNDICE II) foi elaborado incorporando as 

sugestões da banca examinadora, apresentadas no exame de qualificação. Esse 

questionário também foi aplicado para estudantes do ensino superior, que 

cursavam a disciplina Cálculo I e que se disponibilizaram a participar. Eles 

trabalharam em duplas, devendo responder as questões por escrito. As 

discussões que ocorreram entre as duplas foram audiogravadas e transcritas na 

íntegra (APÊNDICE III). 

 

 

1.2. Objetivo da Pesquisa 

 

 Constitui-se como propósito dessa pesquisa contribuir com o ensino de 

função, tendo a convicção de que esse conceito é fundamental para os estudos 

em Matemática. Para tanto, nos propomos investigar concepções de estudantes 

universitários do curso de Licenciatura em Matemática, no que concerne ao esse 

conceito. Nos referenciamos nas noções de TALL e VINNER (1981), citadas 

anteriormente, com a intenção de verificar elementos vinculados ao conceito 

imagem e ao conceito definição inferidos pelos sujeitos investigados a partir da 

resolução de tarefas envolvendo o conceito de função. 
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 Uma hipótese desta pesquisa é de que haja similaridade entre os 

resultados de nossa pesquisa e de outras realizadas anteriormente sobre esse 

mesmo tema como as de TALL (1992), BARNES (1988, apud TALL, id.), 

DREYFUS e VINNER (1982, apud TALL, id.) E MARKOVITS, EYLON & 

BRUCKHEIMER (1995). A comparação entre elementos dos conceitos imagem e 

definição expressos pelos sujeitos que investigamos e os dos estudos 

supracitados foi o meio de verificação dessa hipótese. 
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CAPÍTULO 2 
A NOÇÃO DE FUNÇÃO 

 

 

2.1. A Noção de Função em Algumas Pesquisas 

 

Dificuldades concernentes à aprendizagem do conceito de função têm sido 

motivo de preocupação de estudiosos em Educação Matemática de diferentes 

países. As pesquisas desenvolvidas nesse âmbito assinalam que alunos recém-

ingressos nas universidades e até mesmo concluintes apresentam dificuldades no 

que se refere a tal conceito.  

Em seu estudo, EVEN (1988, apud TALL, 1992) demonstra alguns efeitos 

ao se utilizar as definições da Teoria dos Conjuntos no ensino de funções. 

Aplicamos um questionário sobre a relação entre função e equações para alunos 

universitários do último ano do curso de Matemática, destacando que 

muito deles ignoravam a natureza arbitrária da relação entre dois conjuntos nos 

quais a função é definida .... Alguns esperavam que todas as funções pudessem 

ser representadas por uma expressão. Outros esperavam que todas as funções 

fossem contínuas. Ainda, outros apenas reconheciam os gráficos 

“razoavelmente”. (ibid. p. 500. Trad. nossa). 

Por sua vez, DREYFUS & VINNER (1989, apud KIERAN, 1992), numa 

pesquisa com estudantes universitários do curso de Matemática e professores de 

Matemática do ensino médio, constataram que grande parte dos estudantes não 

aceitava a definição, oferecida pela Teoria dos Conjuntos, do conceito de função 

ensinada em seus cursos de Matemática. No que se refere aos professores, os 

mesmos mostraram preferência pela interpretação formal da Teoria dos 

Conjuntos, isto é, “como uma correspondência muitos-para-um entre elementos 
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de um domínio e contradomínio” (KIERAN, ibid., p. 39) sendo essa que eles 

tentam ensinar. Resultados semelhantes foram encontrados por MENDES (1994), 

ao aplicar um questionário para estudantes dos cursos de Introdução ao Cálculo e 

Cálculo I da PUC/Rio de Janeiro, envolvendo o conceito de função. A autora 

destaca em sua pesquisa que boa parte dos alunos investigados citaram o termo 

equação para se referirem à função, enquanto outros caracterizaram função como 

uma relação ou ainda como uma expressão. Outro aspecto apontado por nós foi 

que, para alguns estudantes, o conceito de função incluía a noção de 

continuidade, isto é, toda função deveria ser, necessariamente, contínua. 

Finalmente, MENDES (1994) concluiu que a construção do conceito de função 

pelos alunos encontra obstáculos semelhantes aos vivenciados por matemáticos 

no passado como, considerar que as funções precisam ter representações 

algébricas para serem aceitas como tais, ou ainda, que na definição de função 

está implícita a noção de continuidade ou ainda tratar-se de uma relação que 

devesse satisfazer sempre a injetividade. 

 Preocupados também com os processos de ensino e aprendizagem de 

funções, CARNEIRO, FANTINEL e SILVA (2003) realizaram um estudo no interior 

do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, com o intuito de identificar e descrever diferentes significados produzidos 

por estudantes para a noção de função. Em suas análises, os pesquisadores 

ressaltam que não se faz a relação entre transformação geométrica e função nas 

disciplinas de Geometria. Concluem, ainda, que a noção de função é considerada 

pelos discentes como uma correspondência, associação, relação, mas não como 

uma transformação.  

 BLOCH (2000) também se mostra preocupada com o ensino e 

aprendizagem de funções. Ao analisar o ensino da matemática na França, numa 

turma de ensino médio, a autora constatou que a introdução do conceito de 

função acontece de maneira formal, seguida de vários exercícios. Observou, 

ainda, que nos livros didáticos e na própria prática docente existe uma insistência 

em fornecer a definição formal. Segundo BLOCH (id.), a escolha dos professores 

em ensinar um saber formal de acordo com as exigências científicas não favorece 

o índice de acerto das respostas apresentadas pelos estudantes. Utilizando bases 

da Teoria das Situações de Brousseau, apresenta elementos para a construção 
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de um meio, “milieu”, para o ensino da noção de função e suas propriedades 

gerais – definição de uma função qualquer, representações gráfica de funções 

pares, ímpares, e simétricas, funções crescentes, decrescentes e constantes – o 

qual possibilitará ações muito maiores que as proporcionadas pelo meio, “milieu”, 

numérico–algébrico, utilizado habitualmente no ensino tradicional francês.  

 AKKOÇ e TALL (2002) investigaram estudantes secundaristas por meio de 

um questionário, o qual perguntava se gráficos, equações, correspondência entre 

dois conjuntos por meio de diagramas e conjuntos de pares ordenados ali 

apresentados representavam ou não uma função. Essa pesquisa focalizava 

questões envolvendo a função constante e outras envolvendo representações das 

funções por gráficos, diagramas de setas, pares ordenados ou expressões 

algébricas. Os resultados obtidos por esses pesquisadores indicam que a função 

constante, apresentada em diferentes modos, causa certa perturbação nos 

estudantes que associam função à variação. E no que se refere aos diagramas de 

setas e pares ordenados, alguns estudantes associam seus conceitos por meio 

de uma definição coloquial, enquanto que os gráficos e as fórmulas são 

associados a certos tipos de funções.  

As pesquisas acima focalizadas evidenciam diversos modos de investigar o 

processo mental de estudantes em relação à compreensão de um determinado 

conceito matemático. Para compreender como tal processo acontece, TALL e 

VINNER (1981) afirmam que dentre outros aspectos, faz-se necessário diferenciar 

o conceito matemático definido de maneira formal daquele incorporado pela 

estrutura cognitiva do indivíduo. 

 

 

2.2. A Noção de Função e um Panorama Histórico 

 

 Alguns séculos se passaram para que o conceito de função atingisse uma 

das formas que atualmente apresenta nas instituições de ensino. A evolução 

deste conceito aconteceu de maneira gradativa por meio de noções vagas e 

inexatas. 
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 Segundo pesquisadores, tal evolução iniciou-se há cerca de 4000 anos e 

somente os três últimos séculos apresentam verdadeiramente o desenvolvimento 

da noção de função, tendo estreita ligação com problemas de Cálculo e Análise. 

 KLEINER (1989) descreve em seu trabalho alguns estágios da evolução do 

conceito de função, partindo do instinto de funcionalidade presente em tabelas 

elaboradas por astrônomos babilônicos ou em estudos geométricos referentes ao 

cálculo de áreas desenvolvidos pelos gregos. As idéias, naquele período, giravam 

em torno de relações especiais, entre, em geral, entes geométricos. 

 No período de 20 séculos antes de Cristo até o século XIV, as relações 

funcionais eram, na sua maioria, descritas de maneira verbal ou por meio de 

relações numéricas expressas em tabelas. 

 A civilização babilônica registrava suas informações em tabletes de argila, 

sendo que alguns apresentavam tabelas (ou “tábua”) com duas colunas. Como 

exemplo, pode-se mencionar as tábuas de multiplicação, em que para cada 

número apresentado na primeira coluna, havia um número na segunda coluna 

que representava o resultado da multiplicação do número da primeira coluna por 

um valor fixo. E dessa forma, existiam as tábuas de multiplicação por 7, 9, 10, ... . 

 Entre os séculos XIV e XVI (d.C.), desenvolveram-se estudos a respeito de 

dependência de quantidades por meio de descrições verbais, relações numéricas 

e gráficas, demonstrando assim plena consciência da noção de dependência 

entre quantidades variáveis. 

 De acordo com EDWARDS (1979), importantes idéias acerca do conceito 

de função surgem na obra de Nicole ORESME (1323–1382), Treatise on the 

Configuration of Qualites and Motions2, na qual o mesmo introduziu a noção de 

representação gráfica dos diferentes graus de intensidade das variáveis 

velocidade e tempo relacionadas durante um fenômeno. 

 Para Oresme, destaca Boyer (1974), as latitudes, que correspondiam às 

variações na velocidade, eram dadas por segmentos de diferentes comprimentos, 

colocados verticalmente sobre uma linha horizontal, na qual eram distribuídas 

                                                
2 Tratado sobre a Configuração das Qualidades e Movimentos (trad. nossa) 
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longitudes distintas, a intervalos regulares, que correspondiam a diferentes 

instantes de tempo. Ele, “percebeu que as extremidades dos segmentos caiam 

todas sobre uma mesma reta, assinalando a propriedade de inclinação constante 

para o gráfico por ele traçado, descrevendo um movimento uniformemente 

acelerado”3. 

 O trabalho de Oresme, segundo EDWARDS (1979), mostrou, ainda que de 

maneira implícita, importantes idéias, como por exemplo: 

1. a mediação de diversos tipos de variáveis físicas através de segmentos; 

2. alguma noção de relação funcional entre variáveis (por exemplo, velocidade 
como uma função do tempo); 

3. representação gráfica ou por diagramas de tal relação funcional, considerado um 
passo importante em direção à introdução de um sistema de coordenadas.4 

 No século XVII, grandes matemáticos como Descartes (1596–1650) e 

Fermat (1601–1665), separadamente, deram início ao método analítico para 

introduzir relações. Vale ressaltar que no trabalho desses matemáticos foi dada 

uma especial atenção às equações indeterminadas (várias soluções) envolvendo 

variáveis contínuas. Essa noção de variável foi fundamental para o 

desenvolvimento do Cálculo. 

 Menciona YOUSCHKEVITCH (1976) que nesse período, pela primeira vez, 

afirmou-se que uma equação em x e y representava uma maneira de introduzir 

uma relação de dependência entre quantidades variáveis, o que permitia 

determinar o valor de uma em correspondência ao valor da outra. Assim, uma 

equação em x e y poderia representar uma dependência funcional entre 

quantidades variáveis, de tal modo que permitiria calcular uma variável a partir da 

outra, propiciando um caráter mais abrangente á noção de função. 

 Em 1692 e 1694, a expressão função surge, pela primeira vez, impressa 

em trabalhos publicados por Leibniz, com o significado de relação entre 

segmentos de retas e curvas. Mas, somente em 1718, surge a primeira definição 

de função apresentada por Bernoulli (KLEINER, 1989, p. 284, apud RÊGO, 2000, 

                                                
3 BOYER, C. História da matemática. Tradução: Elza Gomide. São Paulo: Edgard Blücher, 1974. 

p. 193.Tradução de: A  history of mathematics. 
4 EDWARDS Jr., C. H. The historical development of the calculus. New York: Springer-Verlag, 1979, p. 

90. 
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p. 53): “chamamos Função de uma variável, uma quantidade composta, de 

alguma maneira, a partir dessa variável e de constantes”. 

 Segundo YOUSCHKEVITCH (op. cit.), somente no início do século XVIII, o 

conceito de função surgiu de forma explícita na Matemática. E foi na obra 

Introductio in Analysin Infinitorum, de Leonhard Euler (1701–1783), que o conceito 

de função desempenhou um importante papel, uma vez que permitiu a 

aritmetização da geometria, bem como a separação da Análise Infinitesimal da 

Geometria. No capítulo I do volume I da referida obra, Euler apresenta, dentre 

outras, sua primeira definição de função. Tal definição mostra-se basicamente a 

mesma apresentada por Bernoulli, substituindo apenas a expressão “quantidade 

composta”, presente na definição de Bernoulli, pelo termo “expressão analítica”. 

Apesar de não explicitar o significado deste termo, Euler apenas afirmou que as 

expressões analíticas eram compostas pelas operações algébricas usuais 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, extração de raízes), exponenciais, 

logaritmos, derivadas e integrais. 

 Na visão de BOYER (1974), Euler foi o fundador da Análise, uma vez que a 

organizou e a colocou numa base formal, isolada da Geometria. E apesar de 

Euler não ter sido o precursor no que se refere à noção de função, foi ele o 

primeiro a tratar o Cálculo como uma teoria formal de funções. 

 Outro matemático que contribuiu para o desenvolvimento do conceito de 

função foi Joseph Louis Lagrange (1736–1813). Em seu trabalho Theorie dês 

fonctions analytiques5 (1797), definiu uma função de uma ou mais variáveis como 

sendo qualquer expressão que fosse utilizada para cálculos em que tais variáveis 

entrassem de alguma forma. Posteriormente, em Leçons sur le calcul des 

fonctions (1806)6, Lagrange menciona que uma função representava uma 

combinação de diferentes operações, as quais deveriam ser efetuadas em 

quantidades conhecidas para assim serem obtidos valores de quantidades 

desconhecidas. 

                                                
5 Teoria das Funções Analíticas. 
6 Lições sobre o Cálculo das Funções. 
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 No entanto, a definição de função como correspondência entre variáveis, 

independente de uma expressão analítica, deve-se a Peter Lejeune Dirichlet 

(1805–1859), que, em 1837, afirmou: 

“y é uma função de uma variável x, definida no intervalo a < x < b, se para cada 

valor da variável x, nesse intervalo, corresponde um valor definido da variável y, 

sendo irrelevante o modo como esta correspondência é estabelecida”. (KLEINER, 

1989, p. 291, apud RÊGO, 2000, p. 54) 

 Essa definição apresentada por Dirichlet foi, explicitamente, a primeira a 

limitar o domínio de uma função a um intervalo, o que antes era compreendido 

por todo o conjunto dos reais, além disso, esse matemático foi o primeiro a 

trabalhar a noção de função como uma correspondência arbitrária. 

 Na segunda metade do século XIX, uma onda de exemplos de funções 

baseada na definição de Dirichlet foi apresentada pelos matemáticos daquele 

período. Porém, em meados do século XX, essa definição começou a ser 

questionada, particularmente no que se refere à frase “... sendo irrelevante o 

modo  como esta correspondência é estabelecida”. Mais tarde, a expansão dessa 

discussão proporcionou a criação de novos ramos da Matemática. 

 Os textos e publicações matemáticos do século XX sofreram a influência 

da filosofia formalista. Para exemplificar esse formalismo, em 1939, encontra-se 

em um dos textos publicados pelo grupo Bourbaki, Théorie des Ensembles, a 

seguinte definição de função, apresentada por meio da linguagem da Teoria dos 

Conjuntos: 

“Sejam E e F dois conjuntos, podendo ser distintos ou não. Uma relação entre uma 

variável x de E e uma variável y de F, é designada uma relação funcional em x se 

para cada x ∈ E, existe um único y ∈ F que está na relação dada associado a x. 

Denomina-se função à operação que, de alguma forma, associa a cada elemento x 

∈ E o elemento y ∈ F, o qual encontra-se ligado a x na relação considerada; diz-se 

que y é o valor da  função relativo ao elemento x, e que a função está determinada 

pela relação funcional dada. Duas relações funcionais equivalentes  determinam a 

mesma função”. (KLEINER, 1989, p. 299, Tradução nossa). 
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 Para concluir, de acordo com FOSSA e FOSSA (1998, apud REGO, 2000), 

ao se fazer um levantamento histórico pode-se perceber três diferentes momentos 

no que se refere à evolução do conceito de função: 

1) como dependência entre variáveis; 

2) como expressão analítica; 

3) como uma relação entre conjuntos. 

Na fase de conclusão desse trabalho é feita uma análise das concepções 

que foram sendo formadas no desenvolvimento do conceito de função, num 

paralelo com o conceito imagem e conceito definição, formados pelos alunos 

investigados. 

 

 

2.3. A Noção de Função no Livro Didático 

 

Diversas pesquisas realizadas sobre a noção de função, em particular as 

pesquisas realizadas no ensino universitário, indicam que os estudantes sentem 

dificuldades em compreender as definições apresentadas sobre função. É nossa 

conjectura que os professores utilizam as abordagens apresentadas nos livros 

didáticos, podendo então ser um fator a interferir na aprendizagem a maneira 

como são apresentadas a introdução do conceito de função nos livros didáticos. 

Por esse pressuposto, incluímos em nosso estudo a análise de livros didáticos 

adotados na instituição de ensino freqüentada pelos sujeitos desta pesquisa. São 

eles: Munem (1982), Guidorizzi (1998) e Leithold (1994). 

Em geral, as funções são definidas como uma relação especial entre dois 

conjuntos: “uma relação f é uma função de A em B se para todo a ∈ A existe 

exatamente um elemento b ∈ B tal que a, b ∈ f” (FREUDENTHAL, 1983, p. 497, 

apud MEIRA, 1997, p. 63). No entanto, de acordo com o autor, existe uma visão 

alternativa para definir função como uma dependência causal entre variáveis, ou 

em termos de um ato que transforma cada elemento de A em um elemento de B, 

sendo pouco utilizada, apesar de contemplar a natureza dinâmica dos processos 

que envolvem a idéia de variação. 
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Em um capítulo designado revisão MUNEM (id.) introduz um tópico sobre 

função comentando que este conceito é tão fundamental no Cálculo que são as 

funções quase literalmente o objetivo de tal estudo. Prosseguindo, apresenta a 

definição de função como regra ou correspondência: 

Uma função f é uma regra ou uma correspondência que faz associar um e somente 

um valor da variável y para cada valor de variável x. Deve ser bem compreendido 

que a variável x é denominada variável independente, pode tomar qualquer valor num 

certo conjunto de números denominado domínio de f. Para cada valor de x no 

domínio de f, o valor correspondente de y é denotado por f(x) tal que y = f(x). A 

variável y é denominada variável dependente, visto que seu valor depende do valor 

de x. O conjunto de valores assumidos por y à medida que x varia no domínio é 

denominada imagem de f.7  

De acordo com MUNEM (loc. cit.), o conceito de função como regra ou 

correspondência é fácil de entender e, portanto, será utilizado no decorrer de seu 

livro. Todavia, os matemáticos desenvolveram uma definição alternativa, que é 

mais concreta: “Uma função é um conjunto de pares ordenados no qual dois 

pares distintos não possuem nunca o mesmo primeiro membro. Se (x, y) é um par 

ordenado neste conjunto, diz-se que y corresponde a x pela função f”. 

Dando continuidade ao tópico sobre função esse autor define funções do 

tipo: polinomiais (função constante, função afim, função identidade), pares e 

ímpares, racionais, algébricas, descontínuas (como exemplo, a função maior 

inteiro) e trigonométricas. Todas essas definições são seguidas de exemplos 

envolvendo várias formas de representação – tabela, gráfico e expressões 

algébricas. 

Em seu livro, GUIDORIZZI (1998) inicia o capítulo mencionando que 

entende função como sendo uma terna (A, B, a → b) em que A e B são dois 

conjuntos e a → b, uma regra que permite associar a cada elemento a de A um 

único b de B. Em seguida, o autor define que o conjunto A é o domínio de f e o 

conjunto B o contradomínio de f, assim, aponta que uma função de uma variável 

                                                
7 MUNEM, M. e FOULIS, D. Cálculo. Tradução: André Cordeiro, André Pessoa, Evandro de 

Almeida Filho e José Miranda Filho. Volume 1. Rio de Janeiro: LTC, 1982. p. 21. Tradução de: 
Calculus with analytic geometry. 
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real a valores reais representa uma função f: A → B, na qual A e B são 

subconjuntos de ℜ, destacando ainda que x é a variável independente, e y, a 

variável dependente. Também aqui são apresentados exemplos que envolvem 

diferentes formas de representação (tabela, gráfico e expressões algébricas). 

Para abordar a noção de funções, LEITHOLD (1994) inicia mencionando 

que intuitivamente considera que y é uma função de x se existe alguma regra por 

meio da qual é designado um único valor para y para cada valor correspondente 

de x, como por exemplo das relações y = 2x² + 5 e y = 92 −x . Segue o autor 

mencionando que a definição formal torna preciso o conceito de uma função e 

assim define: 

Uma função é um conjunto de pares ordenados de números (x, y) no qual dois pares 

ordenados distintos não têm o primeiro número do par em comum. O conjunto de 

todos os valores possíveis de x é chamado o domínio da função e o conjunto de 

todos os valores possíveis de y é chamado a imagem da função. (p. 50) 

Prossegue LEITHOLD (1994) com as definições de gráfico de uma função, 

operações (adição, subtração, multiplicação, divisão) sobre funções, função 

composta, função par e função ímpar. Como nos outros dois livros citados, essas 

definições envolvem as representações na forma de tabela, gráfico e expressão 

algébrica. 

Finalizando o tópico sobre funções, LEITHOLD (id.) destaca alguns tipos 

de funções, tais como: função constante, função polinomial, função linear, função 

cúbica, função identidade, função racional, função algébrica e funções 

transcendentes, ilustrando com um exemplo cada uma dessas funções.  

Pelo apresentado, podemos constatar uma multiplicidade de 

representações visuais, imagens mentais, coleções de impressões e experiências 

referentes ao conceito de função, a qual pode levar o estudante a constituir um 

conceito imagem que pode entrar em conflito tanto com as diversas formas de 

definição formal quanto com definições formuladas por ele próprio, seu conceito 

definição. 
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CAPÍTULO 3 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

3.1. Problemática da Pesquisa à Luz de um Referencial Teórico 

 

A aprendizagem do conceito de função tem sido objeto de estudo de 

diversos pesquisadores no âmbito da Educação Matemática, partindo de diversas 

concepções teóricas.  

Essas pesquisas evidenciam que a aprendizagem do conceito de função é 

reconhecidamente fundamental. Concordando com MEIRA (1997), o aprendizado 

desse conceito é importante pelas seguintes razões: tal conceito representa uma 

parte fundamental da Matemática; diversos tópicos nos currículos do ensino 

fundamental e médio poderiam estar relacionados ao ensino de funções, bem 

como suas representações algébricas e gráficas; além do que o estudo de 

funções pode gerar atividades com múltiplos sistemas de representação (tabelas, 

gráficos, diagramas e equações). 

A título de exemplo citamos a pesquisa realizada por VINNER (1992) 

aplicada a 146 estudantes, em Jerusalém. Os dados revelam que 57% (84 

alunos) dos mesmos apresentam a definição de função encontrada em livros 

didáticos sendo que 37% deles (31 alunos) apresentam a definição de Dirichlet 

(uma função é uma correspondência entre elementos de dois conjuntos). O 

restante dos sujeitos (62 alunos) apresentou conceito imagem incoerente com a 

definição formal. 

Em particular, nossa pesquisa destina-se a investigar conhecimentos sobre 

a noção de função, que alunos universitários brasileiros possam estar produzindo 

durante sua formação acadêmica, referenciando nossas análises nas noções de 
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conceito imagem e conceito definição desenvolvidas por TALL e VINNER (1981) 

em confronto com os dados dessas pesquisas. 

TALL E VINNER (id.) introduziram os termos conceito imagem e conceito 

definição para estudar a estrutura conceitual do indivíduo. Para os autores, o 

conceito imagem constitui-se na estrutura cognitiva do indivíduo, associado a um 

determinado conceito (o de função, por exemplo), podendo incluir nessa estrutura 

imagens de representações visuais, figuras mentais ou experiências. Tal estrutura 

é construída no decorrer dos anos, sendo modificada no momento em que o 

sujeito entra em contato com novos estímulos. Durante o processo de formação 

do conceito imagem, afirmam esses estudiosos, o indivíduo concede ao conceito 

um nome ou um símbolo que serve de apoio à comunicação e manipulação 

mental. Ao ter contato com a palavra “função”, o sujeito pode lembrar da 

expressão y = f(x), visualizar o gráfico de uma função ou até mesmo pensar 

especificamente em funções como y = x², y = sen x, etc. (VINNER, 1992). Uma 

vez que o cérebro trabalha de forma diferente ao receber um estímulo, não se tem 

um mesmo conceito imagem para toda situação.  

Por outro lado, o conceito definição, também constituído na estrutura 

cognitiva do indivíduo, “é uma forma, em palavras, usada para especificar um 

conceito” (TALL & VINNER, 1981, p. 152). De acordo com os autores, a 

aprendizagem do conceito definição pode acontecer de forma rotineira ou de 

forma significativa, havendo uma relação de maior ou menor intensidade com a 

definição formal do conceito científico. Ainda, pode-se considerar conceito 

definição uma reconstrução pessoal de uma definição formal, sem 

necessariamente ter significados coincidentes. Neste sentido, considera-se o 

conceito definição como uma expressão verbal utilizada pelo aprendiz para indicar 

seu conceito imagem evocado. 

TALL & VINNER (id.) ressaltam que o conceito definição pode sofrer 

modificações de tempos em tempos, ao ser fornecido ao estudante ou construído 

pelo mesmo, tornando possível que um conceito definição pessoal seja diferente 

de um conceito definição formal, o qual é aceito pela comunidade científica. 

Prosseguem esses estudiosos mencionando que, para certos sujeitos, o conceito 

definição pode ser vazio ou virtualmente não existente, para outros pode estar ou 
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não relacionado de forma coerente a outras partes do conceito imagem. De 

acordo com a forma de ensino a que o estudante seja submetido, pode-se ensinar 

o mesmo a responder uma questão com a definição formal do conceito, tendo o 

mesmo um conceito imagem inapropriado daquele conceito. Tal fato pode 

acontecer quando um determinado conceito é definido pelo professor de maneira 

formal, não sendo trabalhado em seus aspectos mais amplos. Nesta situação, o 

conceito imagem se desenvolve dentro de noções mais restritas, permanecendo o 

conceito definição inativo na estrutura cognitiva dos estudantes. 

A problemática que envolve dificuldades na aprendizagem do conceito de 

função indicadas em pesquisas anteriores, bem como em nossa prática docente, 

envolve, em nossa perspectiva, a busca de identificação de “Elementos do 

conceito imagem e do conceito definição, no que concerne ao conceito de 

função, que possam ser mobilizados por estudantes universitários quando 

resolvem tarefas envolvendo este conceito”.  

 

 

3.2. Procedimentos Metodológicos 

 

Esta é uma pesquisa de caráter diagnóstico destinada a investigar 

conhecimentos de estudantes referentes à noção de função, constituídos em suas 

experiências de aprendizagem. Os estudantes são do curso de Licenciatura em 

Matemática pertencente à Universidade do Estado do Pará.   

A pesquisa desenvolveu-se em duas fases, sendo que em ambas um dos 

instrumentos de coleta de dados foi um questionário. Na primeira fase, estudantes 

do 1º e 2º ano do curso de Licenciatura em Matemática responderam por escrito e 

individualmente a um questionário, o qual consideramos como piloto, cujos 

resultados possibilitaram ajustes importantes na elaboração das questões do 

instrumento diagnóstico definitivo. A segunda fase foi estruturada em duas 

etapas. Na etapa 1, estudantes do 2º ano do mesmo curso e universidade que 

participaram da fase I, reunidos em duplas, responderam também por escrito a 

um questionário contendo questões abertas. No que se refere à etapa 2, 

selecionamos uma dupla dos sujeitos que participaram da etapa 1. Realizamos 
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algumas intervenções junto a tais sujeitos com a intenção de aprimorar os dados 

obtidos na etapa 1 da fase II. 

 

 

3.2.1. FASE I 

 

3.2.1.1. Descrição dos Procedimentos 

  

Nesta primeira fase, aplicamos um questionário (APÊNDICE 1) a 63 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado 

do Pará, dos quais 36 cursavam o 1º ano e 27 cursavam o 2º ano do referente 

curso.  

A turma do 1º ano foi abordada de maneira não voluntária, ou seja, o 

professor de uma das disciplinas do curso, cedendo um horário de sua aula 

(cerca de 50 minutos), solicitou que os estudantes presentes em sala de aula 

participassem da atividade proposta. O professor manteve-se presente durante a 

aplicação do questionário, sendo solicitado por nós que não realizasse 

interferências. Um questionário foi entregue para cada aluno presente, 

especificando-se que deveriam preenchê-lo de forma individual. Todos 

resolveram as questões com empenho, havendo poucas solicitações de 

esclarecimento. 

O contato com a turma do 2º ano aconteceu em situação de sala de aula, 

em que os alunos concordaram em participar voluntariamente. A aplicação do 

questionário ocorreu no horário de uma disciplina do curso (média de 25 minutos) 

cedido pelo professor da mesma. Durante a aplicação do questionário somente 

nós permanecemos na sala de aula. Cada estudante recebeu uma folha contendo 

as questões da pesquisa, as quais deveriam ser respondidas individualmente, 

conforme instruções nossas. 

Os resultados do questionário piloto indicaram que algumas das questões 

propostas eram de difícil compreensão, sendo esse o caso da questão 7 

(APÊNDICE I); outras questões, como a número 8 (APÊNDICE I), sugeriram 
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respostas formais do ponto de vista matemático, ocasionando um considerável 

número de respostas em branco.  

O questionário piloto cumpriu sua função possibilitando ajustes importantes 

na elaboração das questões do instrumento diagnóstico definitivo.  

 

 

3.2.1.2. Questionário Piloto 
 

O questionário piloto foi constituído por 8 questões (ver APÊNDICE 1) 

envolvendo o conceito de função. 

 Para elaboração das questões tomou-se como referência algumas 

pesquisas, (BARNES (1988), DREYFUS e VINNER (1982), MARKOVITS et 

al.(1988), que se destinaram  investigação de situações funcionais, citadas no 

artigo de TALL (1992), além de questões apresentadas  no trabalho de doutorado 

de RÊGO (2000).  

Também foram observadas as sugestões de William Foddy (1996) sobre as 

quais estão assentadas as investigações baseadas em inquéritos por 

questionário. 

 

 

3.2.1.3. Análise das Questões 

 

Questão 1 

 

 
As relações entre as variáveis x e y indicadas abaixo definem y como função 
de x? 

 
      0        se x ≤ 0 

(a) x² + y² = 4     (b) y  =     x        se 0 < x < 1  (c) y = 4 
      2 – x  se x > 1 
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A questão 1 foi baseada em uma das questões presentes nos estudos de 

BARNES (1988, apud TALL, 1992), no qual esse pesquisador indagou a 

discentes do nível secundário e superior se as relações entre as variáveis x e y 

indicadas nos itens (a), (b) e (c) definiriam y como função de x. 

BARNES (id.) constatou em seu trabalho de pesquisa que grande parte dos 

estudantes indicou no item (a) (no estudo desse autor foi apresentada a relação x² 

+ y² = 1) a existência de função devido à relação apresentada ser familiar para 

eles. Já no item (b) foram apresentadas algumas dificuldades, pois a relação 

parecia não definir uma função, mas sim diversas funções. E finalmente para o 

item (c), a maioria decidiu que não era função devido à inexistência de 

dependência entre os valores de y e x.  

Assim, o intuito desta questão foi verificar se os sujeitos envolvidos nessa 

pesquisa apresentam as mesmas dificuldades encontradas nos estudos de 

BARNES (1988, apud TALL, 1992). 

 

Questão 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os gráficos apresentados abaixo representam uma função ? 
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                                                       • 
             

  º 
 
                                x                                                                                                    x 
 
 
       (       )                        (       ) 

 • • 
• 

• 



 34 

Os gráficos presentes na questão 2 são adaptações de gráficos 

apresentados nos trabalhos de DREYFUS & VINNER (1982, 1989, apud TALL, 

1992) e BARNES (1988, apud TALL, 1992) nos quais os pesquisadores 

constataram certos elementos do conceito imagem. 

Essa questão tem como objetivo verificar as experiências dos aprendizes 

ao realizarem suas análises sob esta forma de representação, bem como 

comparar o resultado apresentado pelos mesmos com o resultado encontrado 

pelos pesquisadores supracitados. 

 

 

Questão 3 

 

 

 

 

 A questão 3 representa uma complementação da questão 2, pois a mesma 

permite que se possa inferir elementos do conceito imagem evocado pelos 

estudantes ao justificarem suas respostas. 

 

Questão 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Que critério você utilizou para responder a questão 2? 
 

Associe cada função abaixo com o gráfico que mais se aproxima de sua 
representação: 
 

(a) x²   (b) 3x – 1  (c)
x
2

  (d) sen x  (e) 1 - x 

 
                  y                                             y                                                             y 
 
 
                                            x                                               x                                                        x 
 
 
                (     )        (     )             (     ) 
 
                             y                                                            y 
 
                                                    x                                                         x 
 
 
                        (     )            (     ) 
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 A questão 4 pretende testar se os alunos são capazes de identificar 

determinadas funções, ditas funções elementares pelos livros didáticos 

brasileiros, por meio da associação gráfica/algébrica destas funções. 

 

 

Questão 5 

 
 
 

 

 

A questão 5 constitui uma adaptação de uma questão presente na 

pesquisa de RÊGO (2000). Seu objetivo é tentar inferir que elementos do conceito 

imagem referentes ao conceito de função foram mobilizados pelos estudantes ao 

respondê-la.  

É provável que mais de um tipo de solução apareça entre as respostas 

dadas pelos alunos para se encontrar a função polinomial do 1º grau solicitada na 

questão, tal como: utilizar a forma reduzida da equação da reta tomando-se os 

pontos dados na questão, calcular o determinante da matriz real formado pelas 

coordenadas dos pontos que pertencem a reta ou determinar o coeficiente 

angular da reta, por meio do quociente m = 
xox
yoy

−
−

. 

A análise dos procedimentos adotados pelos alunos poderá melhor revelar 

os elementos do conceito imagem relativos ao conceito de função. 
 
 
Questão 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Encontre uma função polinomial do 1º grau (da forma y = ax + b) que passa 
pelos pontos (1, 2) e (5, 4). 
 

Observando o gráfico abaixo, encontre uma equação que represente a 
função que tem como gráfico a reta dada. 
                                   y 
 
                                       4 
 

2 3 
 
                                                                                              x 
                                              -2 
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 Da mesma forma que a questão 5, a questão 6 tomou como referência o 

trabalho de RÊGO (2000), tendo também como intuito a inferência de elementos 

do conceito imagem mobilizados pelos sujeitos desta pesquisa no que concerne 

ao conceito de função. 

Essa questão permite mais de um tipo de solução. Desse modo, os alunos 

poderiam determinar a equação que representa a função indicada, utilizando a 

forma reduzida da equação da reta tomando-se os pontos dados no gráfico. Uma 

outra solução seria calcular o determinante da matriz real formado pelas 

coordenadas dos pontos que pertencem à reta ou, ainda, determinar o coeficiente 

angular da reta, por meio do quociente m = 
xox
yoy

−
−

. 

 

Questão 7 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O objetivo da questão 7 é observar se os sujeitos envolvidos nessa 

pesquisa apresentam as mesmas concepções dos indivíduos pesquisados por 

MARKOVITS et al. (1988, apud TALL, 1992), isto é, apresentam uma concepção 

linear de funções, conforme constatou o autor. 

 

 

No sistema de coordenadas dado a seguir, é possível traçar o gráfico de uma 
função de tal modo que as coordenadas dos ponto A, B, (C, D, E, F) 
representam a pré-imagem e correspondem à imagem desta função:  
                 y                                                                                           y 

                 D •       •   
                               A        •       
                                          E      

 
 
                                                       x                                                                              x 
 
 
 

               Figura 1         Figura 1 

 
Quantas funções podem ser traçadas na figura 1? Explique sua resposta. 
 
Quantas funções podem ser traçadas na figura 2? Explique sua resposta. 
 
 

•  A 

•  B •  C •   
B 

•   
  F 
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Questão 8 

 

 

  

 

No que se refere à questão 8 seu principal intuito é identificar alguns 

aspectos referentes ao conceito definição expresso pelos alunos a respeito do 

conceito de função, podendo dessa forma determinar em que fase do 

desenvolvimento desse conceito os aprendizes encontram-se no ensino superior. 

Tal questão encontra-se presente em diversos estudos como os realizados 

por DREYFUS E VINNER (1988, 1989), BARNES (1988), MARKOVITS, EYLON 

& BRUCKHEIMER (1986, 1988) e outros, mostrando-se, dessa forma, pertinentes 

para essa pesquisa. 

 

 

3.2.2. FASE II 

 
3.2.2.1. Descrição dos Procedimentos 

 

Na etapa 1 dessa fase, mantivemos contato com 10 estudantes do 2º ano 

do curso de Licenciatura em Matemática, os quais participaram da fase I, sendo 

que 8 deles concordaram em participar da atividade proposta. A aplicação do 

questionário aconteceu fora do horário de aula, com data e horário previamente 

acertados com tais estudantes, não havendo a participação de observadores. 

Entregamos uma folha de questões a cada estudante juntamente com uma 

caneta esferográfica azul, solicitando-lhes que as respostas fossem individuais. 

Posteriormente, orientamos para que eles formassem duplas para que 

discutissem suas respostas e até as reformulassem se fosse o caso, devendo, 

para isso, utilizar uma caneta esferográfica vermelha que lhes foi entregue, 

diferenciando dessa forma as respostas dadas inicialmente de maneira individual. 

O interesse em resolver as questões foi grande havendo extensas discussões. Os 

alunos precisaram de, em média, 90 minutos para resolver as questões. 

 
O que é uma função? 
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 Apenas um esclarecimento foi solicitado por dois alunos no que se refere 

ao item a, da questão 1. Eles questionaram se as quatro representações 

solicitadas na questão deveriam ser da mesma função. 

As duplas foram organizadas por nós e de maneira aleatória. As 

discussões de cada dupla foram audiogravadas durante a aplicação do 

questionário, sendo transcritas na íntegra posteriormente (APÊNDICE 3). Tivemos 

a intenção, ao agrupar os estudantes investigados e audiogravar as discussões, 

de coletar informações que nos permitissem melhor perceber a forma de pensar 

desses sujeitos, verificando também as dúvidas surgidas por ocasião de algumas 

das questões propostas. 

No que se refere à etapa 2 dessa fase, duas duplas D1 (S1 e S2) e D2 (S3 

e S4) foram selecionadas para participar da mesma, pois consideramos que suas 

respostas abriam possibilidades para que se criasse condições de melhor aferir 

os conceitos imagem e definição dos sujeitos sobre o conceito de função. No 

entanto, apenas os sujeitos S1 e S2 da dupla D1 mostraram-se disponíveis para 

tal. Apesar de reconhecermos que teríamos alguma perda de informação, 

decidimos manter as atividades da fase II desenvolvendo-as com a participação 

da dupla D1 apenas, procurando atingir o objetivo de melhorar as informações 

obtidas anteriormente. 

O procedimento de trabalho na etapa 2 foi o seguinte: foram propostas 

questões aos dois estudantes, norteadas pelas respostas apresentadas por eles 

na primeira fase. As questões foram propostas de maneira oral aos dois sujeitos 

conjuntamente, solicitando que S2 respondesse em primeiro lugar por ter sido ele 

quem apresentou respostas mais frágeis na primeira fase. Sempre solicitamos ao 

S1 que complementasse as respostas de S2 e quando houve discordância 

propusemos uma discussão entre eles. Interviemos na discussão sempre que 

percebemos ser possível alguma evolução no debate. Todas as discussões 

ocorridas nessa etapa foram audiogravadas e posteriormente transcritas 

integralmente. (APÊNDICE IV) 
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3.2.2.2. Questionário Definitivo 
 
 O questionário foi composto por sete questões referentes ao conceito de 

função, as quais foram elaboradas como já dito anteriormente levando-se em 

conta o piloto, experiência docente e outras pesquisas. Observamos as 

recomendações de VINNER (1991) no que se refere à investigação do conceito 

imagem e do conceito definição. Esse pesquisador considera que as questões do 

tipo direta, tais como: “o que é função? O que é tangente?” (p. 74) são pertinentes 

para informações a respeito do conceito definição, isto porque as definições são 

verbais e explícitas. Por outro lado, VINNER (1991) destaca que as questões 

indiretas permitem a obtenção de informações concernentes a alguns aspectos do 

conceito imagem no que se refere a um certo conceito.  

 A partir das orientações de VINNER (id.), procuramos elaborar questões do 

tipo direta e indireta. Assim, consideramos que as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são 

indiretas e apresentam a intenção de investigar aspectos do conceito imagem 

concernentes ao conceito de função. Por sua vez, a questão 7 é do tipo direta e 

tem como objetivo informar aspectos do conceito definição referente a tal 

conceito. 

 Adotamos para elaboração das questões as mesmas pesquisas 

referenciadas no questionário piloto, isto é, as investigações de BARNES (1988), 

DREYFUS e VINNER (1982), MARKOVITS et al. (1988), presentes no artigo de 

TALL (1992). As sugestões de FODDY (1996) referentes às investigações 

baseadas em inquéritos por questionário também foram consideradas durante a 

elaboração das questões. 

 As questões apresentadas a seguir objetivam inferir aspectos do conceito 

imagem e do conceito definição relativos ao conceito de função. Procuramos 

evitar questões do tipo: “o que é função?” (VINNER, ibid., p. 74), pois acreditamos 

que tal questão possivelmente conduziria o aluno a procurar uma definição formal 

para o conceito de função, fato que poderia  levá-lo a não respondê-la, caso não 

se recordasse da definição formal. Não almejamos com isso evitar a definição 

formal, mas sim, obter outros caminhos que nos possibilitem que o sujeito 

verbalize o conceito de função, mesmo sem possuir a definição formal em sua 

memória. 
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Com a aplicação do questionário, pretendemos inferir aspectos do conceito 

imagem e conceito definição no que diz respeito ao conceito de função; efetivar 

um estudo comparativo para avaliar se há similaridades com os estudos de TALL 

(1992); confrontar conhecimentos de estudantes que vivenciam cultura e 

estruturas educacionais diferentes. Objetivamos, além disso, extrair informações 

sobre concepções de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática a 

respeito do conceito de função. 

 

 

3.2.2.3. Análise das Questões 

 

QUESTÃO 1 

 
 

1. Há maneiras distintas de indicar uma função, como por exemplo: uma 
tabela, um diagrama, uma fórmula ou um gráfico cartesiano. 

 
a) Você pode nos fornecer 4 exemplos de função, cada um indicado de 

um modo diferente como os apresentados acima? Ou seja: um 
exemplo de função indicado por tabela; um exemplo de função indicado 
por um diagrama; um exemplo de função indicado por uma fórmula e 
um exemplo de função indicado por um gráfico cartesiano.  

 
b) Em cada modalidade de exemplo apresentado por você no item a é 

possível modificar de algum modo, de forma a obter uma 
representação final de algo que não seja mais a de uma função? Se 
sim apresente um exemplo em cada caso. 

 

 

 

Objetivo: A formulação dessa questão tem como intuito investigar elementos do 

conceito imagem de função, utilizando diferentes contextos: tabular, diagrama, 

algébrico e gráfico. 

 De acordo com VINNER (1992) quando o sujeito entra em contato com a 

palavra “função” o mesmo poderá lembrar da expressão y = f(x), visualizar o 

gráfico de uma função ou pensar em funções específicas, tais como: 

xIny,xseny == , etc. 
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Essas quatro representações de uma função foram utilizadas nesta 

questão considerando, como afirmam MARKOVITS, EYLON e BRUCKHEIMER 

(1995), que dentro do currículo do pré-Cálculo a maioria das funções apresenta 

várias representações. 

 Nossa expectativa é de que o conceito de função esteja associado a 

diferentes representações de uma função, sendo o mesmo mobilizado quando o 

sujeito formular quatro exemplos de função, cada um indicado por uma tabela, por 

um diagrama, por uma fórmula e por um gráfico cartesiano, conforme solicitado 

no item a. E outros quatro exemplos para responder ao item b de algo que não 

represente uma função, utilizando as modalidades solicitadas no item anterior.    

 

 

QUESTÕES 2, 3 e 4 

 

Essas questões constituem-se numa adaptação de uma questão presente 

nos estudos de BARNES (1988, apud TALL, 1992), na qual este pesquisador 

indagou a discentes do nível secundário e superior se as relações entre as 

variáveis x e y: x² + y² = 4, 






>−
<<

≤
=

12
10

00

xsex

xsex

xse

y   e 4=y , definiriam y como função 

de x. Ao adaptarmos tais questões com termos mais apropriados, tivemos a 

intenção de “elaborar questões que tenham o potencial para expor o conceito 

imagem dos sujeitos investigados” (VINNER, 1991, p. 74, tradução nossa). 

 

 

QUESTÃO 2 

 

 
2. Como dissemos na questão 1, uma função pode ser representada por 

uma fórmula. Como podemos verificar se uma dada fórmula, como por 
exemplo  a igualdade x² + y² = 1, representa ou não y como função de 
x? Após apresentar sua resposta, explique os recursos que utilizou para 
chegar à sua conclusão.  
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Objetivo: Esta questão permite que se possa inferir elementos do conceito 

imagem evocado pelos estudantes pesquisadores ao justificarem suas respostas. 

 Em seu trabalho de pesquisa, BARNES (1988, apud TALL, 1992) constatou 

que grande parte dos sujeitos investigados indicou a relação x² + y² = 4 como 

sendo uma função, devido a mesma ser familiar para eles – os alunos justificaram 

que tal relação era um círculo. 

 Assim, intencionamos também com essa questão verificar se os sujeitos de 

nossa pesquisa apresentariam respostas semelhantes àquelas encontradas nos 

estudos de BARNES (id.). 

 

 

QUESTÃO 3 

 
 

3. Dois alunos estavam em dúvida se a igualdade y = 2 representa ou 
não y como função de x. Um dos alunos argumentava que não, pois 
para ele o valor de y não depende do de x. O outro aluno achava que 
sim, sem argumentos para defender sua resposta. 
Qual sua opinião a respeito? Apresente argumentos que a justifique. 

 

 

Objetivo: Por meio desta questão é possível inferir elementos do conceito imagem 

evocados pelos sujeitos investigados quando os mesmos apresentarem suas 

justificativas. 

 Na pesquisa de BARNES (id.) foi apresentada a relação y = 4, para a qual 

a maioria dos estudantes decidiu que não indicava uma função pelo fato de não 

existir uma dependência entre os valores de y e x. Outras pesquisas como a de 

MARKOVITS, EYLON E BRUCKHEIMER (1995) E MARNYANSKII (1969, apud 

MARKOVITS, EYLON e BRUCKHEIMER, 1995) também apontam dificuldades 

dos alunos no que se refere à função constante. 

 Desse modo, pretendemos verificar se os sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa apresentariam as mesmas dificuldades apresentadas pelos estudantes 

da pesquisa de BARNES (id.). 
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QUESTÃO 4 

 

4. Em uma aula de Cálculo o professor apresentou a seguinte igualdade: 





≥+
<

=
01

02

xsex

xsex
y  

Em seguida perguntou à classe se tal igualdade representava ou não y 
como função de x. Um aluno respondeu que não, pois para ele uma 
função tem apenas uma lei de correspondência e não duas como no 
exemplo. Os demais responderam que sim, sem justificativas. 
Qual o seu posicionamento a respeito? Reflita e responda com 
argumentos de justificativa. 

 

 

Objetivo: Com esta questão é possível inferir elementos do conceito imagem a 

serem invocados pelos indivíduos quando justificarem suas respostas. 

 Em sua pesquisa, BARNES (1988, apud TALL, 1992) questionou se a 

relação 
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00

xsex

xsex

xse

y  definia y como função de x. Os estudantes 

investigados encontraram algumas dificuldades no que diz respeito a esse tipo de 

relação, pois para estes sujeitos tal relação não parecia definir uma função, mas 

sim diversas funções. 

 Dificuldades semelhantes foram encontradas nos estudos de MARKOVITS, 

EYLON e BRUCKHEIMER (1995) quando aplicaram a seguinte questão a um 

grupo de alunos: 

Assinale a afirmação correta e justifique: 

a) A relação não é uma função 

b) A relação é uma função 

    f: {nº reais} → {nº reais} 

    x →  




<
≥+−
05

033 2

x

xx
 

  Justificativa: ______________. (p. 50) 

 

Esses pesquisadores apontam que os alunos por eles investigados 

apresentaram dificuldades com funções definidas por secções, uma vez que os 

mesmos indicaram tal relação como não sendo uma função, pois todo elemento 
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do domínio possuía duas imagens. Não entenderam, ressaltam os autores, que 

na forma algébrica, uma função pode ser dada por várias regras de 

correspondência, sendo cada uma referente a uma parte distinta do domínio. 

 Assim, com a questão proposta em nossa pesquisa, foi nosso propósito 

também avaliar se os sujeitos por nós investigados encontrariam dificuldades 

similares a dos estudos supracitados. 

 

 

QUESTÃO 5 

 
 

5. Quais  gráficos cartesianos indicados abaixo são gráficos de função? 

        (a)      (b) 

x

y

x

y

 
 
                                                       (c) 

 
                                              Y  

 
 
 
                                                               X 

 

 

Objetivo: Com a referida questão poder-se-á investigar elementos do conceito 

imagem de função quando representada graficamente. 

Os gráficos presentes na questão 5 são adaptações de gráficos apresentados 

nos trabalhos de DREYFUS E VINNER (1982, 1989, apud  TALL, 1992) e 

BARNES (1988, apud TALL, 1992) em que constataram “conceitos imagens” tais 

como (TALL, ibid., p. 498): 
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♣ O gráfico é contínuo ou muda seu caráter ( por exemplo, duas linhas 

retas diferentes); 

♣ O domínio de uma função “divida”; 

♣ Existe um ponto excepcional. 

 

Vale ressaltar que a inclusão dos gráficos da referida questão aconteceu 

em relação às questões 2, 3 e 4, com a expectativa de que os estudantes 

analisassem as funções, envolvidas nestas três questões, dadas agora na forma 

gráfica. 

Acreditamos ser relevante apresentarmos o gráfico do item (a), uma vez 

que ao analisarmos os livros de Cálculo adotados nessa disciplina, verificamos 

que o mesmo não foi enfatizado no capítulo referente ao estudo de funções. Além 

disso, pesquisadores como MENDES (2000) têm constatado em seus estudos 

que alunos do ensino superior apresentam dificuldades conceituais com este tipo 

de função. 

No que se refere ao item (b), tivemos a pretensão de verificar se os 

estudantes manifestariam alguma dificuldade em reconhecer o gráfico de uma 

função descontínua. Um gráfico semelhante foi apresentado aos estudantes 

durante a pesquisa de MARKOVITS, EYLON e BRUCKHEIMER (1995), surgindo 

em grande parte das respostas que o mesmo não representava uma função, pois 

“os pontos não estão ligados” (p. 62), justificaram tais estudantes. Esses 

pesquisadores argumentam que possivelmente o número de respostas incorretas 

deve-se ao fato de o conceito de função dos sujeitos por eles investigados 

restringir-se aos casos de funções lineares. Acreditamos, assim, na relevância de 

trabalharmos com esse tipo de função, uma vez que a mesma apresenta grande 

importância para aqueles que prosseguem estudando matemática, conforme 

destacam MARKOVITS, EYLON e BRUCKHEIMER (id.). 

Finalmente, o gráfico concernente ao item (c), gráfico de uma função 

constante, o qual também fez parte dos estudos de MARKOVITS et al. (1986, 

apud TALL, 1992) e BARNES (1988, apud TALL, 1992), teve como intenção 

verificar se os resultados apresentados pelos sujeitos por nós investigados seriam 

semelhantes aos resultados encontrados por esses pesquisadores. Em BARNES 

(id.), todos os estudantes indicaram o referido gráfico como sendo de uma função, 
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apesar de alguns terem demonstrado a preocupação de que y teria sempre o 

mesmo valor, já outros alunos perceberam a existência de um conflito, pois 

disseram que a linha horizontal representava uma função, enquanto numa 

questão anterior haviam afirmado que a expressão y = 4 não era uma função. 

 

 

QUESTÃO 6 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Esta questão tem como objetivo investigar se os sujeitos envolvidos 

nessa pesquisa apresentam as mesmas concepções dos indivíduos pesquisados 

por MARKOVITS et al. (1988, apud TALL, 1992) isto é, apresentam uma 

concepção linear de funções, conforme constatou o autor. 

 MARKOVITS, EYLON E BRUCKHEIMER (1995) apontam em sua pesquisa 

que muitas vezes os estudantes possuem a concepção errada de que toda função 

é uma função linear. Esses pesquisadores encontraram em seus protocolos 

 
6. Para resolver um problema, um aluno precisava esboçar um gráfico de uma 

função que passasse pelos pontos A e B, (Figura 1) e, pelos pontos A, B e 
C, (Figura 2).  

 
   y             y 

 
 
 
 
     x            x 
 

          Figura 1            Figura 2  
 

Qual o número de alternativas que esse aluno poderá ter em cada uma das 
figuras ? 

 
Figura 1 Figura 2 

(a)0 (a) 0 
(b)1 (b) 1 
(c) 2 (c) 2 

(d) mais que duas (d) mais que duas 
 
     Explique o porquê de suas respostas. 

•  A 
•  B 

•   
C 

•   
B •   

A 
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respostas que ilustram a “linearidade dos alunos”. Ao questionarem os estudantes 

sobre o número de funções que podem ser traçadas por dois pontos, as respostas 

mais freqüentes foram que apenas uma função, justificando os sujeitos que “dois 

pontos podem ser ligados por apenas uma só reta” (p. 60). No entanto, ao 

questionarem o número de funções que podem ser traçadas por quatro ou mais 

pontos, a resposta mais comum foi de que não existia a função solicitada, pois na 

concepção dos estudantes, ao traçarem uma função em que todos os pontos 

estão contidos na mesma, aconteceria que para todo x haverá dois valores para 

y, não sendo então uma função. Concluem os autores que essa concepção linear 

das funções parece estar influenciada tanto pela geometria, a qual aprenderam 

simultaneamente com a álgebra, como também pelo tempo gasto com as funções 

lineares nos currículos escolares.  

 Assim, esperamos encontrar, nos protocolos de nossa pesquisa, respostas 

que nos revelassem conceitos imagem, tais como: “por dois pontos passam uma 

reta” ou mesmo “por um ponto passam infinitas retas”. 

 

QUESTÃO 7 
 

 

 

 

 

Objetivo: No que se refere à questão 7, seu principal intuito é identificar alguns 

aspectos referentes ao “conceito definição” expresso pelos alunos a respeito do 

conceito de função, podendo dessa forma determinar em que “fase” do 

desenvolvimento desse conceito os aprendizes encontram-se no ensino superior. 

Tal questão encontra-se presente em diversos estudos como os realizados 

por DREYFUS E VINNER (1982, 1989, apud TALL, 1992), BARNES (1988, apud 

TALL, 1992), MARKOVITS, EYLON & BRUCKHEIMER (1995) e outros, 

mostrando-se dessa forma pertinente para essa pesquisa. 

 

 

 

 
7. Se seu professor de Cálculo perguntar a você: o que é uma função, qual 

será(ão) sua(s) resposta(s)? 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Os resultados desta pesquisa foram obtidos a partir da observação de 

dados encontrados em diferentes instrumentos diagnósticos. Foi nossa intenção 

realizar um levantamento de elementos que compõem o conceito imagem e o 

conceito definição dos sujeitos investigados, destacando os procedimentos por 

eles mobilizados na formulação das respostas analisadas, como também as 

interpretações dadas ao conceito de função. 

 Nossas análises referentes à fase I foram elaboradas considerando os 

resultados obtidos na aplicação do questionário piloto (APÊNDICE I), dos quais 

retiramos elementos importantes para a elaboração das questões do instrumento 

diagnóstico definitivo. 

 As análises relativas à etapa 1 da fase II foram subsidiadas por meio das 

respostas dadas ao questionário, fornecidas por escrito pelos sujeitos 

investigados, como também por meio do conteúdo transcrito das discussões 

audiogravadas (APÊNDICE III), ocorridas durante a aplicação do questionário 

nessa fase. Acreditamos que os dados obtidos a partir das transcrições 

contribuíram para uma melhor análise dos elementos que podem compor o 

conceito imagem e o conceito definição dos indivíduos pesquisados, uma vez que 

foi possível, em determinadas situações, termos acesso a aspectos do conceito 

imagem de certos sujeitos, o que provavelmente não obteríamos se nos 

limitássemos a avaliar somente as informações encontradas nas respostas 

escritas. 

 No que se refere às análises sobre a etapa 2, essas encontram-se 

baseadas nas informações presentes nas transcrições (APÊNDICE IV) das 
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audiogravações das discussões ocorridas durante as intervenções realizadas, 

bem como nos registros escritos (APÊNDICE 2) das respostas dadas à tarefa 

proposta nessa etapa. Tais análises nos auxiliaram a complementar os resultados 

obtidos na etapa 1 sobre os elementos que compõem o conceito imagem e o 

conceito definição relativos ao conceito de função. 

 

 

4.1. FASE I  

 

4.1.1. Análise das Respostas ao Questionário Piloto 

 
 Os resultados gerais, conforme tabela 1, apontam que na questão 1, 47% 

dos estudantes decidiram que a primeira relação não define y em função de x. Já 

na segunda e terceira relação, grande parte dos alunos indicou que as mesmas 

definiam uma função. Vale destacar que para a relação y = 4, determinados 

estudantes apontaram que a mesma não definia uma função, pois o valor de y 

não dependia de x, resultado este que vem constatar a pesquisa desenvolvida por 

BARNES (1988, apud TALL, 1992) 

 

TABELA 1 – Respostas dos alunos para a  questão 1 

 SIM NÃO EM BRANCO 

Item (a) 33% 47% 20% 

Item (b) 65% 11% 24% 

Item (c) 52% 28% 20% 
 

Para a questão 2, os resultados encontrados, conforme apresentado na 

tabela 2, indicam que os alunos foram quase unânimes em responder que o 

gráfico (a) não representava uma função. Para o gráfico (b), muitos decidiram que 

“é função”. Ao contrário do que  alguns indicaram na questão 1 para a relação y = 

4, os sujeitos investigados foram unânimes ao responder que o gráfico (c), uma 

reta paralela ao eixo x, era função. O gráfico (d) foi indicado pela maioria dos 

estudantes como não sendo função, talvez porque grande parte dos gráficos 

estudados no Ensino Médio relacionarem-se a funções contínuas. Por outro lado, 
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grande parte dos estudantes identificaram o gráfico (e) como sendo gráfico de 

uma função, mesmo não tendo domínio contínuo, como no gráfico (d). 

 

TABELA 2 – Respostas dos alunos para a questão 2 

 É FUNÇÃO NÃO É FUNÇÃO EM BRANCO 

Item (a) 1,5% 97% 1,5% 

Item (b) 81% 17% 2% 

Item (c) 97% 0% 3% 

Item (d) 44% 54% 2% 

Item (e) 76% 22% 2% 
 

 Os dados obtidos na questão 3 revelam que apenas dois dos alunos 

investigados deixaram suas respostas em branco. 27% dos estudantes 

responderam que identificam uma função em sua representação gráfica traçando 

retas verticais paralelas ao eixo das ordenadas, enquanto outros 43% indicaram 

que, para ser uma função, cada elemento do domínio deve estar relacionado a 

um único elemento da imagem. Vale ressaltar que três estudantes (5% do total) 

afirmaram que utilizaram a definição para responder à referida questão, porém 

somente as folhas contendo as respostas por escrito não permitem afirmar se de 

fato isso ocorreu. O restante dos investigados apresentou respostas distintas e 

até mesmo confusas, tais como: 

 “Intuição (não possuo base teórica para responder esta questão)”. 

 “Observando a curvatura e a direção das retas”. 

“Pelas características visuais de uma função”. 

“Pelo fato dos gráficos apresentarem pontos em comum”. 

 

 No que concerne à questão 4, verificamos na tabela 3 um alto índice de 

acerto por parte dos estudantes. No entanto, uma minoria (10% do total) 

encontrou dificuldade em relacionar a função com sua respectiva representação 

gráfica, mesmo sendo funções freqüentemente presentes em livros didáticos, 

como no caso das funções polinomiais do 1º grau y = 3x – 1 e y = 1 – x. 
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TABELA 3 – Percentuais relativos às respostas dos alunos para a questão 4 

 CERTO ERRADO EM BRANCO 

ALUNOS 87% 10% 3% 
 

 Grande parte dos estudantes, 63% do total, não encontrou dificuldades ao 

responder a questão 5, conforme o esperado. Para determinar a função 

polinomial do 1º grau solicitada nessa questão, os alunos apresentaram duas 

maneiras de resolução: a maioria dos estudantes montou um sistema de 

equações, resolvendo-o pelo método da adição, enquanto outros utilizaram 

conhecimentos da geometria analítica, determinação da equação de uma reta por 

dois pontos. Detectamos que os principais erros cometidos pelos sujeitos 

investigados referem-se à troca dos valores da abscissa pelos valores da 

ordenada, como também a manipulação algébrica com números negativos e 

fracionários.  

 

TABELA 4 – Percentuais relativos às respostas dos alunos para a questão 5 

 CERTO ERRADO EM BRANCO 

ALUNOS 63% 27% 10% 
 

 Do mesmo modo que na questão 5, muitos alunos não apresentaram 

problemas ao resolverem a questão 6, resultado também esperado em virtude de 

a mesma ser trabalhada como exemplo desde o Ensino Médio. Dois 

procedimentos foram utilizados para determinar a equação solicitada: alguns 

alunos montaram um sistema de equações resolvendo o mesmo pelo método da 

adição, os demais alunos determinaram a distância entre dois pontos para 

resolver tal questão. Os erros cometidos foram semelhantes ao da questão 

anterior, mas nas respostas em branco alguns estudantes declararam não possuir  

“base significativa sobre o assunto”. 

 

TABELA 5 – Percentuais relativos às respostas dos alunos para a questão 6 

 CERTO ERRADO EM BRANCO 

ALUNOS 74% 14% 12% 
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 Os dados obtidos na questão 7 revelam que muitos dos estudantes 

pesquisados apresentam a concepção linear de funções como também foi 

constatado na pesquisa de MARKOVITS et al. (1988, Apud TALL, 1992). Eles 

indicaram em seus protocolos que se poderia traçar na figura 1 apenas uma 

função, sendo a mesma uma função polinomial do 1º grau, pois entre dois pontos 

pode-se traçar apenas uma reta, justificaram os estudantes. Já para a figura 2, 

indicaram que se poderia traçar várias funções, como por exemplo, a função 

polinomial do 2º grau, a função seno ou até mesmo 30 funções do 1º grau (15 

positivas e 15 negativas). Apenas 4 estudantes (6% do total) responderam que se 

poderia traçar infinitas funções nas duas figuras apresentadas, porém não 

especificaram exemplos de funções a serem traçadas.  

 Alguns estudantes apontaram para a figura 2 respostas do tipo: “15 

funções tomando 2 a 2” ou ainda “25 funções”. No entanto, somente os registro 

escritos desses alunos não são suficientes para afirmar se os mesmos pensaram 

apenas sobre as funções lineares. 

 Vale destacar que grande parte dos estudantes investigados, conforme 

pode ser verificado na tabela 6, não respondeu a questão, sendo indicado por 

alguns a falta de compreensão do enunciado da questão. 

 

TABELA 6 – Percentuais relativos às respostas dos alunos para a questão 7 

 UMA FUNÇÃO INFINITAS OUTRAS EM BRANCO 

FIGURA 1 22% 6% 18% 54% 

FIGURA 2 13% 6% 19% 62% 
 

No que se refere à questão 8, a qual perguntava o que é uma função, 

constatamos que um número considerável de alunos não respondeu a mesma, 

alguns deixaram em branco e outros declararam não saber respondê-la. O 

conceito definição predominante nos estudantes investigados (28% do total) foi o 

de função como uma relação de dependência, conforme pode ser constatado na 

tabela, sendo apresentadas respostas do tipo: 
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 “É uma relação entre dois conjuntos A e B onde cada elemento do conjunto 

A relaciona com os elementos do conjunto B, sendo que só um elemento do 

conjunto A tem que corresponder um do conjunto B”. 

 “É uma relação binária onde cada elemento do conjunto domínio possui 

uma única imagem no conjunto contradomínio”. 

Outros 3% apresentaram a concepção de função como equação e, 

segundo esses estudantes, função: 

 “É uma equação que apresenta uma condição biunívoca”. 

“É um tipo de equação que precisamente precisa de um domínio e uma 

imagem”. 

Os demais estudantes apresentaram respostas distintas, as quais 

apontavam uma função do seguinte modo: 

 “Subordinação de uma incógnita em relação a outra”.  

“É quando um fato depende de outro, ou seja, uma lei para existir. Ex: y = x 

+ 2 para existir depende de x”. 

Percebemos aqui uma grande dificuldade por parte desses alunos em 

expressarem suas idéias por meio de uma linguagem mais formal, sendo até 

mesmo confusas as respostas por eles apresentadas. 

 

TABELA 7 – Respostas dos alunos para a questão 8 

CONCEITO DE FUNÇÃO Alunos  

RELAÇÃO 28% 

CORRESPONDÊNCIA 6% 

EQUAÇÃO 3% 

TERNA 3% 

OUTROS 28% 

NÃO SEI 5% 

EM BRANCO 27% 
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4.2. FASE II - Etapa 1 (ESTUDANTES REUNIDOS EM DUPLAS) 

 

4.2.1. Análise das Respostas ao Questionário Definitivo 

 

 Inferimos, nessa fase, elementos do conceito imagem e do conceito 

definição referentes ao conceito de função, tomando como referência as 

respostas fornecidas por escrito pelos estudantes investigados, assim como as 

informações encontradas nas audiogravações das discussões. 

 O questionário (APÊNDICE II), por nós elaborado, foi aplicado para quatro 

duplas compostas da seguinte forma: dupla 1 (D1) foi composta pelos sujeitos 

indicados por S1 e S2; dupla 2 (D2) foi composta pelos sujeitos indicados por S3 

e S4; dupla 3 (D3) foi composta pelos sujeitos indicados por S5 e S6; dupla 4 (D4) 

foi composta pelos sujeitos indicados por S7 e S8. 

 Transcrevemos a seguir as respostas fornecidas por cada sujeito às 

questões propostas e apresentamos uma análise das informações obtidas 

referentes à cada questão. 

 

 

QUESTÃO 1 

 

QUADRO I: Respostas apresentadas para a questão 1 

Representações 
de uma Função 

Item a Item b Sujeitos 

Mês do ano Preço do açai (R$) Mês do ano Preço do açai (R$) 
1 3,00 1 3,00 
2 2,00 2 2,00 
3 1,50 3 1,50 
4 1,00 4 1,00 
5 2,50 5 2,00 

S1 

X Y 
1 3,00 
2 3,50 
3 4,00 

Em branco S2 

X f(x) = x Y 
0 f(0) = 0 0 
1 f(1) = 1 1 

Tabela 

2 F(2) = 2 2 

Em branco S3 
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X f(x0 = 2 x Y 
0 → 0 
1 → 2 
2 → 4 

Em branco S4 

 Mercadoria X  Mercadoria X 
Quantidade 10           40 Quantidade 10           40 
Valor 20           80 Valor 20           80 

S5 

Uma matriz é uma função 
f:IxJ→ℜ, com I, J ⊂ N*, 
representada por meio de 
uma tabela. 

Não são comuns alterações 
que descaracterizem a 
natureza funcional 
apresentada (eu, pelo menos, 
não conheço nenhuma) 

S6 

X Y X Y 
2 4 2 4 
4 8 4 4 
6 12 8 2 

S7 

Comp. 
Circunferência 

Raio 

π 0,5 
2π 1 
4π 2 

 

5π 2,5 

Não é possível S8 

Diagrama 
 

A                           B Não é possível S1 

 A                       B  S2 

 A                       B  S3 

 X                       Y  S4 

a 
b
c 
d 

k 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

 
• 
 

0 
1 
2 

1 
2 
3 

0 
1 
2 

0 
1 
2 

3 
4 
5 

9 
12 
15 

3 
4 
5 

9 
12 
15 



 56 

0,5 
1 
2 
2,5 

π 
2π 
4π 
5π 

  Em branco S5 

 As permutações (também 
chamadas de substituições) 
são representadas por 
diagramas. 

Não são comuns alterações 
que descaracterizem a 
natureza funcional 
apresentada (eu, pelo menos, 
não conheço nenhuma). 

S6 

A                       B A                       B S7  

f: R  →  C 
 
R                                               C 

R                       C S8 

W(x) = 2x + 1 Não será possível S1 
F(x) = ax + b Em branco S2 
F(x) = x Em branco S3 
Y = 2x – 3 Em branco S4 
F(x) = ax + b Em branco S5 
Qualquer função polinomial 
ou transcendente tem sua lei 
de formação expressa por 
uma fórmula 

1
32

22

=+ xy
 

S6 

F(x) = ax + b Y = 2 S7 

Fórmula 

C( r ) = 2πr Não será possível S8 
Gráfico  

            Mês 
 
                            
 
 
                                   R$ 
 

 S1 

  
           Y 
 
 
 
                                 X 
 

Em Branco S2 

f a 
b 

f(a) 
f(b) 

1 
2 
3 

2 
4 
6 

1 
2 
3 

2 
4 
6 

0,5 
1 
2 
2,5 

π 
2π 
4π 
5π 
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           Y  
 
 

   1           f(1)=1 
 

                                   X   
                 1 
 

Em Branco S3 

  

            Y 
 

 

                              X 

 

 

                Y 
 

 

                                 X 

 

S4 

   

        Y 

 
 
 
                                            X 

S5 

 Uma parábola com o eixo de 
simetria paralelo ao eixo y, 
pode representar uma função 
graficamente. 

Existem funções (como por 
exemplo, a quadrática) que 
alterando o posicionamento 
do gráfico(no caso o eixo de 
simetria), ou mesmo 
modificando a fórmula, 
deixarão de ser função 

S6 

  

            Y 
                     f(x) 

 
                             X 

 

 S7 

  

    C                       • 

                      • 

                 • 

            • 

                            R 

Não será possível S8 

 

 

Análise referente à questão 1 

 
 As respostas apresentadas por escrito nos protocolos dos estudantes 

investigados, no que se refere ao item a da questão 1, sugerem que os mesmos 

não possuem dificuldades em apresentar exemplos envolvendo diferentes 
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representações de uma função. Vale destacar que os exemplos ilustrados por 

esses estudantes demonstram uma certa influência dos livros didáticos utilizados 

pelos mesmos na disciplina Cálculo I. Analisando em particular a representação 

de função por meio de uma fórmula, percebemos que apenas o sujeito S8 indica, 

em sua resposta, o conjunto domínio e o contradomínio nos quais está definida a 

função exemplificada. Situação semelhante foi encontrada por EVEN (1988, apud 

TALL, 1992) que ao investigar alunos do último ano do curso de Matemática 

constatou que muitos deles ignoravam a relação existente entre os dois conjuntos 

nos quais a função estava definida. 

 No que se refere ao item b da questão 1, interpretamos como um conflito 

no conceito imagem quando os sujeitos S1, S6 e S8 responderam não ser 

possível obter a representação de algo que não fosse mais uma função, utilizando 

as modalidades indicadas no item a, isto é, tabela, diagrama, fórmula e gráfico 

cartesiano.  

 O sujeito S1, mesmo respondendo “não” para o item b dessa questão, 

justificou que para o caso da tabela se “não houvesse a condição de que em um 

mesmo mês o preço não modifique ... a tabela não mais representaria uma 

função. Veja: se no mês 5 o preço alterasse de R$ 2,50 para R$ 2,00, o mês 5 

teria mais de uma imagem, o que não condiz com o conceito de função”.  

O sujeito S8, por sua vez, também indicou “não” em sua resposta 

individual, ilustrou o caso de um diagrama que não representa uma função 

(Quadro 1). Ao comparar sua resposta com o sujeito S7 acrescentou em seu 

protocolo a seguinte representação gráfica: 

 
                                                C 

                                                4π  

                                                2π  

                                                   π  

                                                                                   R 

 

 É interessante destacar que o sujeito S7 apresentou um conceito imagem 

incoerente com o conceito de função ao indicar no item b que y = 2 não 

representava uma função. Todavia, tal sujeito respondeu na questão 3 que essa 
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mesma função representava y como função de x. O conteúdo da transcrição das 

discussões audiogravadas não fornece informações que nos permitam concluir 

precisamente as razões para a existência desse conflito, mas nos sugere que o 

sujeito S7 possui dificuldades com a função constante, conforme apontam os 

estudos de MARKOVITS et al. (1986, apud TALL, 1992)  e BARNES (1988, apud 

TALL, 1992). 

 

 

Questão 2 

 
QUADRO II: Respostas apresentadas para questão 2 

Tipos de 
Respostas 

Argumentos Apresentados Sujeitos 

SIM Testagem por meio de tabela 

Cada valor de x corresponde a um valor de y 

S3 

S5 

NÃO Cada valor de x corresponde a dois valores de y S1, S2, S4, S6, 

S7, S8 
 

 
Análise referente à questão 2 

 

 A análise das respostas fornecidas por sete dos oito sujeitos investigados 

nos sugere que os mesmos apresentam um conceito imagem relacionado à idéia 

de que “cada valor de x corresponde a dois valores de y“, sendo o mesmo 

incoerente no que se refere à definição de função. 

 Convém ressaltar a resposta do sujeito S4 que, inicialmente, indicou a 

igualdade x² + y² = 1, representando y como função de x. Todavia, o conteúdo das 

discussões audiogravadas (APÊNDICE III) nos fornece a informação de que esse 

sujeito reformula sua resposta, tomando como referência o argumento utilizado 

pelo sujeito S3: “... não é função porque o x vai receber dois valores que tenham a 

mesma imagem”. 

 Os resultados encontrados para a questão Q2 diferem consideravelmente 

dos observados nos estudos de BARNES (1988, apud TALL, 1992), 

apresentando, os sujeitos por nós investigados, um índice de respostas superior 
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em relação ao encontrado por esse pesquisador. Provavelmente, tal resultado 

advenha da inexperiência desses sujeitos com esse tipo de função, uma vez que 

a mesma foi escolhida para essa pesquisa justamente por não ser explorada 

potencialmente nos livros adotados pelo professor da disciplina Cálculo I. 

 

 

QUESTÃO 3 

 
QUADRO III:  Respostas apresentadas para questão 3 

Tipos de 
Respostas 

Argumentos Apresentados Sujeitos 

SIM Cada valor de x corresponde a um valor de y 

 

 

É a função constante 

S1, S2, S4, S5, S6, 

S7, S8 

 

S3 
 

 

Análise referente à questão 3 

 

 As respostas fornecidas pelos indivíduos pesquisados para a questão 3 

sugerem que os mesmos não possuem elementos conflitantes quanto à definição 

de função, pois todos apresentaram respostas devidamente corretas, diferindo 

dos resultados alcançados por BARNES (1988, apud TALL, 1992). 

 A partir da transcrição das discussões audiogravadas foi possível inferir 

que tais sujeitos concebem a igualdade y = 2 como sendo uma função constante. 

Este foi o caso do sujeito S2 que, ao discutir tal questão com o sujeito S1, afirma 

que “na verdade é uma função ... porque é uma função constante“. (APÊNDICE 

III) 

 Vale ressaltar a resposta fornecida pelo sujeito S3 da dupla D2 quando o 

mesmo indicou que “y = 2 representa sim y como função de x, pois é a função 

constante. ...” (APÊNDICE III). No entanto, o conteúdo das discussões 

audiogravadas nos faz perceber a existência de um conflito entre responder 

corretamente à questão e não saber justificá-la, uma vez que o sujeito S3 

comenta: “... mas eu não sei justificar, só sei que é função ...” 
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 É provável que tal conflito exista pelo fato de muitos alunos acreditarem 

que não exista um recurso possível para substituir o valor de x na segunda parte 

da igualdade, conforme destaca RÊGO (2000). 

 

 

QUESTÃO 4 

 

QUADRO IV: Respostas apresentadas para questão 4 

Tipos de 
Respostas 

Argumentos Apresentados Sujeitos 

SIM Uma função pode ser formada por outras funções S1, S2, S4 

 É uma função definida por mais de uma expressão S6 

 O fato de x ter comportamentos diferentes não 

“interrompe” a relação com y 

S5 

 Representa uma função descontínua S3 

 Apesar de serem leis de formação diferentes são 

aplicadas em domínios diferentes, não ferindo a 

definição de função 

S8 

 Nenhum argumento foi apresentado S7 
 

 

Análise referente à questão 4 

 

As respostas registradas nos protocolos analisados podem sugerir que os 

sujeitos envolvidos em nossa pesquisa mobilizam um conceito imagem sem 

elementos conflitantes no que se refere à definição de função, uma vez que todos 

responderam corretamente a essa questão. 

 Todavia, a análise dos dados coletados na transcrição das discussões 

audiogravadas possibilitou-nos identificar que o sujeito S2, da dupla D1, apesar 

de ter respondido corretamente que a igualdade apresentada na referida questão 

representava uma função, o mesmo não soube justificar sua resposta ao ser 

questionado pelo sujeito S1. Fato semelhante ocorreu com o sujeito S5, da dupla 

D3, ao comentar com o sujeito S6 “essa eu não sei explicar” (APÊNDICE III). A 

discussão com o sujeito S6 nos sugere inferir que o sujeito S5 sabia que a 
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igualdade presente na questão 4 representava uma função pela sua 

representação gráfica. Em anotações laterais de seu protocolo, tal sujeito fez a 

representação gráfica dessa igualdade e argumentou com o sujeito S6: “... o fato 

de x ter comportamentos diferentes não interrompe a relação com y“ (APÊNDICE 

III). 

 Comparando nossos resultados com os de BARNES (1988, apud TALL, 

1992), consideramos que os sujeitos por nós investigados não apresentam 

dificuldades com esse tipo de função. A explicação para tal resultado nos sugere 

que o conceito de função desses sujeitos não está restrito apenas aos casos 

lineares. 

 

 

QUESTÃO 5 

 
QUADRO V: Respostas apresentadas para questão 5  

Tipos de 
Respostas 

Item a Item b Item c Sujeitos 

SIM  X X S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 

NÃO X   S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8 

EM BRANCO X   S3 
 

 

Análise referente à questão 5 

 

 Considerando as respostas escritas pelos sujeitos envolvidos nessa 

pesquisa, verificamos que apenas um desses sujeitos indicou não saber 

responder se o gráfico cartesiano do item a da questão 5 indicava ou não o 

gráfico de uma função. O restante dos indivíduos apontaram o referido gráfico 

como não sendo de uma função. As justificativas para tal resposta ficam 

evidentes no conteúdo das discussões audiogravadas quando, por exemplo, o 

sujeito S1, da dupla D1, comenta com o sujeito S2: “... se você traçar retas 

paralelas, cada reta intercepta o gráfico duas vezes, o que não caracteriza uma 

função“ (APÊNDICE III). 
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 Vale aqui destacar a resposta fornecida pelo sujeito S5, o qual inicialmente 

indicara esse gráfico como sendo de uma função, pois afirma o mesmo “... me 

veio na cabeça com a questão das funções trigonométricas...”. Porém, ao 

comparar sua resposta com a do sujeito S6, modificou sua concepção a partir do 

argumento utilizado pelo mesmo: “... olha só: se eu passar uma reta paralela ao 

eixo do y tocou em dois pontos ... tem uma imagem aqui e outra aqui, e essas 

imagens são diferentes“ (APÊNDICE III). 

 Destacamos ainda a resposta do sujeito S3, da dupla D2, que indicou não 

saber responder a essa questão. No entanto, em discussão com o sujeito S4, 

concluiu que o referido gráfico não representava uma função quando o mesmo 

afirmou: “basta você olhar que para duas imagens tem um mesmo x“ (APÊNDICE 

III). 

 A partir do exposto, consideramos que os resultados encontrados 

confirmam os apontados na pesquisa de MENDES (2000), os quais evidenciam 

que alunos do ensino superior apresentam dificuldades com esse tipo de função. 

Assim, percebemos que a interpretação mobilizada pelos sujeitos de nossa 

pesquisa provocaram respostas equivocadas do ponto de vista matemático. 

 No que se refere ao gráfico do item b, todos os alunos investigados nesta 

pesquisa identificaram como sendo o gráfico de uma função. Inclusive, os dados 

coletados pela transcrição das discussões em dupla (APÊNDICE III) nos 

permitem inferir que tais sujeitos concebem essa representação gráfica como 

sendo a de uma função descontínua. 

 Resultado semelhante foi encontrado para o gráfico do item c, o qual todos 

os indivíduos apontaram como sendo o gráfico de uma função. Também, por meio 

da análise das discussões audiogravadas durante a realização do questionário, foi 

possível verificar afirmações como a do sujeito S1, da dupla D1: “... e no terceiro 

caso é o gráfico de uma função constante ...” (APÊNDICE III). Ou seja, essa 

afirmação nos sugere que os sujeitos envolvidos nesta pesquisa concebem a 

representação gráfica do item c como sendo a de uma função constante. 

 Ao comparar os resultados encontrados em nossa pesquisa, no que 

concerne aos itens b e c, com os estudos de BARNES (1988, apud TALL, 1992), 
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MARKOVITS, EYLON & BRUCKHEIMER (1995), percebemos que os sujeitos por 

nós investigados não apresentaram as dificuldades identificadas por esses 

pesquisadores. Possivelmente, tal resultado venha reforçar as evidências 

apontadas por MARKOVITS, EYLON & BRUCKHEIMER (id.) de que é mais fácil 

para os estudantes lidar com funções apresentadas na forma gráfica, uma vez 

que se tem uma representação visual do comportamento da função. 

 

 

QUESTÃO 6 

 

QUADRO VI: Respostas apresentadas para questão 6 (Figura 1) 

Tipos de 
Respostas 

Argumentos Apresentados Sujeitos 

1 Reta passando pelos pontos A e B. S2 

2 Uma reta saindo do ponto A ao ponto B e uma reta 

saindo do ponto B ao ponto A 

S4 

Mais que duas Gráfico de uma função do tipo f(x) = ax + b ou do tipo 

f(x) = ax² + bx +c ou f(x) = - ax² + bx +c. 

S1, S5 

 Funções contínuas e descontínuas S3, S6, S8 

 Gráfico de retas e curvas S7 
 

 

QUADRO VII: Respostas apresentadas para questão 6 (Figura 2) 

Tipos de 
Respostas 

Argumentos Apresentados Sujeitos 

1 Uma curva passando pelos pontos A, B e C S5 

2 Nenhum argumento foi apresentado S4 

Mais que duas Gráfico de uma função modular, seno, cosseno, 

condicional 

S1 

 Funções contínuas e descontínuas S3, S6, S8 

 Gráfico de retas e curvas S7 

Em branco  S2 
 

 

 



 65 

Análise referente à questão 6 

 

 A resposta do sujeito S2, da dupla D1, para a figura 1 da questão 6 nos 

sugere que tal sujeito possuía a concepção linear de função, pois o mesmo 

indicou em seu protocolo que era possível traçar apenas o gráfico de uma função 

passando pelos pontos A e B, indicando ainda, por meio de desenho, que tal 

função era uma função linear. No entanto, ao discutir a referida questão com o 

sujeito S1, percebeu que por esses pontos pode-se esboçar o gráfico de várias 

funções. 

 Também a transcrição da resposta do sujeito S4, da dupla D2, registra que 

o mesmo possuía a concepção linear de função, pois tal sujeito afirmou que “... eu 

posso ter uma função que comece do ponto A e vá para o ponto B e outra que 

comece do ponto B e vá para o ponto A“. Mas, ao ser questionado pelo sujeito S3: 

“e se a função não fosse contínua? ... você pode ter infinitas funções...”, ele 

modificou sua resposta no protocolo, indicando que pode-se ter mais que duas 

funções, tanto para figura 1, como para figura 2, “por não serem necessariamente 

contínuas“ (APÊNDICE III), justifica o sujeito S4.  

 É possível que a concepção linear desses sujeitos esteja influenciada tanto 

pela geometria, ensinada simultaneamente com a álgebra, nos currículos 

escolares, com as funções lineares, conforme afirmam MARKOVITS, EYLON & 

BRUCKHEIMER (1995). 

 No que se refere à figura 2, vale destacar a resposta do sujeito S5, da 

dupla D3, o qual comentou visualizar apenas a seguinte possibilidade: uma curva 

unindo pelos pontos A, B e C, conforme anotações feitas em seu protocolo. 

Porém, em discussão com o sujeito S6, percebeu que tanto para a figura 1 como 

para a figura 2, tem-se infinitas possibilidades de esboçar o gráfico de uma 

função. Consideramos evidente a mudança de concepção do sujeito S5, quando o 

mesmo comenta “... na verdade eu tinha visualizado só essa possibilidade aqui. 

Eu não visualizei essa questão de infinitos gráficos “ e logo em seguida afirma: “... 

olhando por aqui acho que são infinitas soluções“. 
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 Vale considerar que as respostas registradas pelos sujeitos S2, S4 e S5 

representam o resultado de um processo reflexivo ocorrido durante as discussões 

com seus respectivos colegas no que se refere à resolução dessa questão. Tal 

discussão permitiu que esses sujeitos identificassem que suas respostas não 

estavam coerentes do ponto de vista matemático. 

 

 

QUESTÃO 7 

 
QUADRO VIII: Respostas apresentadas para questão 7 

Sujeitos Tipos de Respostas 

S1 É uma relação constituída por um domínio, uma imagem e que obedece uma 

lei, sendo que uma abscissa do domínio não pode ter mais de uma imagem. 

S2 Em branco 

S3 Função é uma relação entre dois elementos, onde existe sempre um que 

depende do outro, ou seja, há sempre uma parte variável e outra 

dependente. 

S4 Uma terna, onde há duas incógnitas correlacionadas por uma lei. 

S5 A meu ver função é uma relação entre duas ou mais “coisas” (talvez 

variáveis). Posso ainda completar que essa relação é regida por uma lei (lei 

de formação) que determina o comportamento das “coisas” relacionadas. O 

contrário também é verdadeiro no meu ponto de vista. 

S6 Dados dois conjuntos A e B, uma aplicação f: A → B é uma correspondência 

(relação) que associa a cada elemento de A um único elemento de B. 

Uma função f: X → Y é uma aplicação em que X é uma conjunto numérico e 

Y é uma conjunto numérico. 

S7 Função é uma terna formada por um domínio, uma imagem e uma lei de 

correspondência. 

S8 É toda relação entre dois conjuntos quaisquer (A em B) onde cada elemento 

de A (domínio) está associado a um único elemento de D (contradomínio). 
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Análise referente à questão 7 

 

 As respostas fornecidas pelos sujeitos investigados apresentam uma 

variação da definição moderna de função, ou seja, uma função representa uma 

relação entre dois conjuntos, em que cada elemento do primeiro conjunto 

corresponde a um único elemento do segundo conjunto. 

 Ao analisarmos a resposta escrita da dupla D1, verificamos que o sujeito 

S1 apresenta um conceito definição de função coerente com a definição moderna, 

enquanto o sujeito S2 da referida dupla, não responde a questão. Analisando o 

conteúdo das discussões audiogravadas (APÊNDICE III) percebe-se que o sujeito 

S1 conclui a definição de função como sendo “uma terna, constituída por um 

domínio, uma imagem e uma lei“. A dupla então decide reformular suas respostas 

de acordo com a conclusão do sujeito S1. No entanto, tal sujeito demonstra, tanto 

na resposta escrita quanto no conteúdo audiogravado, confusão entre o conjunto 

imagem e o contradomínio. 

 As dificuldades com esses termos são apontadas no estudo de 

MARKOVITS, EYLON & BRUCKHEIMER (1995), no qual os autores destacam 

que a diferença entre o conjunto imagem e o contradomínio é muito relevante no 

estudo de funções, podendo ser realizada por meio de “perguntas específicas que 

obriguem os alunos a determinar o conjunto imagem e compara-lo com o 

contradomínio e a ilustrar os dois conjuntos em casos específicos – em diagramas 

de conjuntos, em sistemas de coordenadas e na notação de teoria dos conjuntos“ 

(p. 58). 

 Essa mesma dificuldade é verificada na resposta individual do sujeito S7, 

da dupla D4. Somente após a discussão com o sujeito S8, durante a realização 

do questionário, tal sujeito modifica sua resposta, uma vez que o sujeito S8 afirma 

“Só que tem que dizer que tipo de relação é essa. Você já ta afirmando que é 

domínio, que é imagem. Tem que dizer que essa relação pra ser função ela leva 

cada elemento.“ (APÊNDICE III). 

 As respostas apresentadas pelos sujeitos S3 e S4, da dupla D2, 

demonstram dificuldades com outros termos da definição de função. Os 
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protocolos dessa dupla nos fornece a informação de que uma função, para o 

sujeito S3, representa a relação existente entre dois elementos, enquanto para o 

sujeito S4, a relação existente acontece entre duas incógnitas. Ao comparar as 

referidas respostas, é possível identificar a utilização dos termos “elementos” e 

“incógnitas”, no que diz respeito à definição de função, como inadequados do 

ponto de vista matemático. A transcrição das discussões audiogravadas permiti-

nos observar que, para ambos os sujeitos, esses termos possuem o mesmo 

significado. Tal situação vem afirmar as conclusões de MARKOVITS, EYLON & 

BRUCKHEIMER (1995) quanto à complexidade da definição de função, a qual da 

maneira como é ensinada atualmente, envolve muitos conceitos, tais como: 

domínio, contradomínio, conjunto imagem, regra de correspondência, tendo o 

professor que optar pela certeza de que esses conceitos foram bem 

compreendidos em todas as representações ou deixar de lado certos aspectos 

para prosseguir no ensino de funções. 

 A dupla D3, por sua vez, responde à questão 7 descrevendo que função é 

uma aplicação entre dois conjuntos. Ressalta ainda, o sujeito S6, que tais 

conjuntos são conjuntos numéricos. Mas, o conteúdo das audiogravações 

contendo as discussões que ocorreram durante a resolução do questionário 

sugere que essa dupla concebe tais conjuntos como sendo o domínio e o 

contradomínio, conforme especificado nas transcrições (APÊNDICE III). 

 

 

4.2.2. Conclusão – FASE II (Etapa 1) 

 

 A partir dos resultados obtidos na etapa 1 da fase II, verificamos 

determinadas situações nas quais os sujeitos investigados não consultavam o 

conceito definição apresentado em sua resposta à questão 7 para formulação das 

respostas dadas às demais questões propostas. 

 Realizando uma investigação mais específica dos elementos do conceito 

imagem e do conceito definição mobilizados por esses estudantes objetivamos 

alcançar um diagnóstico mais preciso acerca desses elementos que compõem o 

conceito imagem e o conceito definição referente ao conceito de função. 
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4.3. FASE II - Etapa 2 (INTERVENÇÃO JUNTO À DUPLA D1) 

 
 Ao incluirmos essa etapa tivemos a intenção de aprofundar os dados 

analisados na etapa 1 da fase II. Informamos que nossas análises encontram-se 

referenciadas pelas respostas dadas aos questionamentos levantados por nós, 

pelo conteúdo das fitas audiogravadas, bem como pelas informações obtidas 

durante a etapa anterior. 

Com o intuito de confrontar a definição apresentada na questão 7 (conceito 

definição) com as respostas (conceito imagem) às questões propostas na etapa 1 

da fase II, avaliar se para os estudantes investigados o gráfico de uma função 

deve ser necessariamente contínuo e confrontar a definição e a imagem dos 

alunos com a definição matemática, estruturamos essa etapa da seguinte forma: 

 
 
4.3.1. Intervenção 1  

 

 Nesse momento, tivemos a intenção de realizar o confronto da definição 

apresentada pelos sujeitos investigados no que diz respeito a questão 7 (conceito 

definição) com as respostas (conceito imagem) dadas às demais questões do 

questionário (APÊNDICE II) aplicado na etapa 1. 

 Procedemos inicialmente solicitando que os sujeitos lessem a definição 

apresentada por eles para a questão 7 (APÊNDICE II) durante a etapa 1 e 

anotassem suas respostas após refletirem sobre o que escreveram, tendo com 

isso a oportunidade de modificar as mesmas caso achassem necessário. 

 Apresentamos a seguir a transcrição das respostas de cada sujeito para tal 

questão no que se refere tanto à etapa 1 quanto à etapa 2 da fase II: 

 
 
QUADRO IX: Respostas dos sujeito S1 e S2 à questão 7 na etapa 1 da fase II. 

Sujeitos Respostas 

S1 “É uma relação constituída por um domínio, uma imagem e que obedece 

uma lei, sendo que uma abscissa do domínio não pode ter mais de uma 

imagem”. 

S2 Em branco 
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QUADRO X: Respostas dos sujeito S1 e S2 à questão 7 na etapa 2 da fase II. 

Sujeitos Respostas 

S1 “É uma terna constituída por um domínio, imagem e uma lei de 

correspondência ou de formação”. 

S2 “É uma terna constituída por um domínio, uma imagem e uma lei de 

correspondência”. 
 

A resposta apresentada pelo sujeito S2 à questão 7 (APÊNDICE II), do 

questionário aplicado na etapa 1, nos indica que o mesmo permanece 

concebendo a definição de função como uma “terna constituída por um domínio, 

uma imagem e uma lei de correspondência”, mesmo estando diante da 

oportunidade de modificá-la. 

 O sujeito S1 indica também conceber a mesma definição do sujeito S2. No 

entanto, quando estimulado a analisar sua resposta dada ao questionário aplicado 

na etapa anterior (QUADRO IX), tal sujeito percebe a existência de elementos 

inconsistentes do ponto de vista matemático, afirmando que: “... Na realidade 

seriam as abscissas do domínio, todas elas, elas não podem ter mais de uma 

imagem pra que seja uma função” (APÊNDICE V). Mesmo assim, esse sujeito 

decide definir uma função como sendo uma terna, pois segundo o mesmo, “... ela 

deixa do ponto de vista matemático mais segura” (APÊNDICE V). 

 Assim como VINNER (1991), acreditamos que as definições apresentam 

um papel de grande importância dentro de um contexto formal (técnico), sendo 

crucial na análise das tarefas cognitivas dos alunos. Desse modo, decidimos 

confrontar a definição fornecida pelos estudantes na questão 7 com as respostas 

apresentadas às questões 1 (item a), 2, 4 e 5 do questionário aplicado 

(APÊNDICE II) na etapa 1. As respostas fornecidas pelos sujeitos S1 e S2, na 

etapa 1, encontram-se destacadas nos quadros a seguir : 
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QUADRO XI: Respostas dos sujeito S1 e S2 à questão 1, item a, na etapa 1 

da fase II. 

 
Sujeitos Representações de uma 

Função 
Item a 

S1 
S2 

Fórmula W(x) = 2x + 1 
F(x) = ax + b 

S1 
 
 
 
 
 
 
 

S2 
 

Gráfico  

              Mês 

 
 

                             R$ 

 
             Y 

 
 
 
                              X 

 

Mês do ano Preço do açaí )R$) 
1 3,00 
2 2,00 
3 1,50 
4 1,00 
5 2,50 
X Y 
1 3,00 
2 3,50 

S1 
 
 
 
 
 

S2 

Tabela 

3 4,00 
S1 

 
 
 
 
 
 
 
 

S2 
 

Diagrama A                           B 

 
 
 
 
 
 
 

A                           B 

 

 

 

 

 

a 
b
c 
d 

k 

• 
• 

• 
• 
• 
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QUADRO XII: Respostas dos sujeito S1 e S2 à questão 2 na etapa 1 da fase 

II. 

 

Sujeitos Respostas 

S1 “Uma maneira de verificar é se o gráfico obtido a partir da fórmula é 

interceptado uma única vez por retas paralelas ao eixo y, se isso não 

ocorrer, ou seja, se um valor de x apresentar mais de uma imagem, então y 

não está representado como uma função de x”. 

S2 “Tem-se que construir o gráfico”. 
 

 

QUADRO XIII: Respostas dos sujeito S1 e S2 à questão 4 na etapa 1 da fase 

II. 

Sujeitos Respostas 

S1 “Os alunos que responderam que y representa uma função estavam 

corretos, pois uma função também pode ser formada a partir de outras 

funções o que é o caso da função apresentada”. 

S2 “Também é uma função, pois são duas funções y = x² e y = x + 1 para 

determinados valores de x (x < 0 e x ≥ 0)”. 
 

 

QUADRO XIV: Respostas dos sujeito S1 e S2 à questão 5 na etapa 1 da fase 

II. 

Tipos de Respostas Sujeitos 
Item a Item b Item c 

S1 Não Sim Sim 

S2 Não Sim Sim 
 

 As respostas desses sujeitos, durante a etapa 1, nos sugerem que os 

mesmos não fazem a relação entre os elementos da definição formal e os 

elementos das diferentes representações de função (tabela, diagrama, fórmula e 

gráfico). 

 Quando propusemos ao sujeito S2 que indicasse nos exemplos de função, 

referentes ao item a da questão 1, os elementos destacados na definição de 
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função por ele fornecida, percebemos dificuldades desse sujeito com os termos 

domínio e imagem. Durante nossa intervenção junto a esse sujeito ele afirma que 

no exemplo de função indicado por uma fórmula, f(x) = ax + b, “O domínio vão ser 

os valores que eu vou acrescentar aqui no ax + b, a imagem vai ser o valor f(x), 

que vai dar e a lei é o próprio f(x) = ax + b” (APÊNDICE V). Ao ser questionado 

quais seriam esses valores citados, tal sujeito responde que: “Por exemplo, 

poderia ser f(x) = 5x + 1. Aí, se eu fizer o x igual a 1, o meu f(x) vai ser igual a 6. 

Então, isso aqui é o domínio e esse aqui vai ser a imagem” (APÊNDICE V). 

 Essa situação nos sugere que o sujeito S2 não apresenta um entendimento 

satisfatório do que significam os termos domínio e imagem, deixando transparecer 

que a representação de função por meio de uma fórmula permite apenas a 

determinação do valor de y, quando for dado o valor de x. 

 No que se refere ao exemplo de função representado graficamente tal 

sujeito responde, quanto aos termos indicados em sua definição, que “o domínio 

são os valores do eixo y” (APÊNDICE V). Imediatamente, tal sujeito manifesta 

vivenciar um conflito e percebe seu equívoco do ponto de vista matemático, 

modificando sua resposta: “... Não, desculpa. Do eixo x. A imagem vai ser aqui, 

no eixo y e a lei depende da função que eu for escolher aqui, que deu essa reta” 

(APÊNDICE V). 

 Quanto à representação de função por meio de tabela, o sujeito S2 diz que 

“O domínio é esse aqui, os valores do x, a imagem aqui, os valores do y e faltou a 

lei, que eu não coloquei aqui ... Foi aleatoriamente que eu fiz a tabela. Não 

cheguei a pensar numa função, numa lei de correspondência” (APÊNDICE V). 

 No que se refere à representação de função na forma de diagrama, tal 

sujeito indica que “Bom, pro diagrama, o domínio vai ser o conjunto de partida, 

que é o A, de onde ta partindo as flechas e o B, a imagem” (APÊNDICE V). 

 Analisando as respostas apresentadas pelo sujeito S2 para as diferentes 

representações de função, concluímos que esse sujeito apresenta pouca 

compreensão da definição de função ao indicar os exemplos solicitados no item a 

da questão 1 do questionário  aplicado na etapa 1 (APÊNDICE II). Esses dados 

nos levam a confirmar os resultados encontrados por VINNER (1991) quando o 
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mesmo evidencia que “a maioria dos estudantes não se utilizam da definição 

quando trabalham com tarefas cognitivas em contextos técnicos” (p. 73, Tradução 

nossa). 

 No que se refere ao sujeito S1, sugerimos a ele a mesma tarefa proposta 

ao sujeito S2, isto é, indicar nos exemplos de função dados na questão 1, item a, 

do questionário aplicado na etapa 1, os termos apontados em sua definição de 

função. Nossas intervenções junto a tal sujeito sugerem que o mesmo, assim 

como o sujeito S2, não recorre à definição de função para responder às atividades 

solicitadas. Essa situação fica evidente quando questionamos o sujeito S1 no que 

se refere ao exemplo de função indicado por uma tabela, em que o mesmo faz a 

seguinte afirmação: “...o domínio que eu identifico na definição vão ser os meses 

que eu estou considerando e o preço que eu obtenho em cada mês vai 

corresponder a imagem. Então, a quantidade de açaí que eu vou comprar, 

dependendo do mês vai ter... Ah, se eu compro um litro, por exemplo, vai ter um 

certo valor correspondendo a compra daqueles dois litros. Então, o preço que eu 

vou ter que pagar é que vai ser a minha imagem” (APÊNDICE V). Quanto à lei de 

correspondência, tal sujeito demonstra vivenciar situações de conflito, quando 

questionado sobre a mesma, mencionando que: “A lei é o que vai reger ... quando 

f(x) for igual a três, por exemplo, na realidade seria um 3x aqui, tá? Três vezes 

três que é igual a nove reais, então a lei de formação disso aqui seria f(x) = 3x ... 

no caso do mês de fevereiro eu já teria o que? É, dois reais o preço do açaí, 

nesse caso já seria f(x) = 2x. Aqui furou a minha definição. Mas, nesse caso pra 

cada mês eu teria uma função” (APÊNDICE V). 

 Conflito semelhante pode ser ainda identificado nesse sujeito quando 

questionado sobre o exemplo de função indicado por um gráfico. Tal sujeito 

afirma que os elementos do “... domínio seriam esse valores aqui, 1, 2, 3, aqui 

nesse eixo das abscissas, que corresponde ao valor pago por mês e a imagem 

vai ser esses meses que eu encontro, que eu acho que seja isso aqui, o que furou 

também. Mas, nesse caso eu coloco aqui um gráfico e esse gráfico deve ter uma 

lei de formação qualquer” (APÊNDICE V).  

 Propomos em seguida que o sujeito S2 indique agora os termos presentes 

na definição de função, por ele fornecida, para a questão 2 do questionário 
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aplicado na etapa 1 (APÊNDICE II). Mais uma vez, tal sujeito aponta dificuldades 

de identificar os termos apresentados em sua definição, dizendo que “o domínio 

vão ser os valores do eixo dos x e a imagem vai ser do eixo do y” (APÊNDICE V), 

além do que permanece utilizando a mesma idéia apresentada durante a etapa 1: 

“Olha, eu acho que não é uma função, porque se você passar uma reta paralela 

ao eixo y, vai ter dois valores, vai cortar o gráfico em dois pontos” (APÊNDICE V), 

afirma o sujeito S2. Sua resposta por escrito apresentada durante a intervenção 

deixa explícita tal idéia: 

 

Quando o sujeito S1 interfere mencionando que: “... tem um domínio e vai 

ter uma imagem e uma das condições pra ser função é que cada elemento do 

domínio tenha uma única imagem” (APÊNDICE V), imediatamente o sujeito S2 diz 

que “Só que não está na definição isso. A não ser que aqui, olha um domínio e 

uma imagem. Entendeu?” (APÊNDICE V), evidenciando sua dificuldade com os 

termos domínio e imagem. 

 O sujeito S1, por sua vez, demonstra ter refletido um pouco mais sobre a 

questão 2, além do que apresentou na etapa 1. Esse sujeito ressalta que “...se, 

por exemplo, eu quisesse colocar y em função de x nesse caso aí seria outra 

história” (APÊNDICE V) e então prossegue explicando: “Olha, por exemplo, se eu 

tenho que y é igual  a 1 – x², então y² = 1 – x² e eu poderia escrever isso aí com 

uma outra cara, que 21 xy −= , tudo bem?... Na realidade aí esse y estaria em 

função de x ... na realidade eu teria duas funções aí, y poderia ser 21 x−+  ou y 

seria igual a 21 x−− . Então, nós teríamos, portanto duas funções para que essa 

equação tivesse uma relação com função, ou algo assim” (APÊNDICE V). 

 Ao questionar o sujeito S2 sobre a questão 4 do questionário aplicado na 

etapa 1, tal sujeito indica mobilizar elementos conflitantes do conceito imagem 

relativo ao conceito de função. Ele analisa sua resposta apresentada na etapa 

anterior e diz que “Aí eu tenho duas leis de correspondência, então eu vou ter 
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dois domínios, um pra x² e outro pra x + 1 ... E também duas imagens” 

(APÊNDICE V). Sua resposta escrita fornecida durante a intervenção nos indica 

essa situação de conflito, uma vez que esse sujeito registra o seguinte resultado: 

 

 
 
 O sujeito S2, ao ser questionado a respeito dessa questão afirma 

inicialmente que o domínio seria “Todos os valores de x reais. Então, x nesse 

caso vai pertencer aos reais” (APÊNDICE V), enquanto que a imagem “... 

corresponde a valores reais ... A imagem pertence aos reais” (APÊNDICE V). 

Mais adiante, esse sujeito percebe seu equívoco do ponto de vista matemático 

ressaltando: “...agente tem valores reais pro domínio da função e, opa! Eu volto 

atrás, não são os reais, são os reais positivos, tudo bem? Já ia deixar passar uma 

coisa importante aí. Não são todos os reais, só os reais positivos” (APÊNDICE V). 

 Quando solicitamos que ambos os sujeitos discutam suas respostas para a 

referida questão, o sujeito S2 argumenta que na resposta do sujeito S1 “...ele 

pegou o domínio e a imagem de y, né. Pegou das duas logo ... Unindo o domínio 

de uma com o domínio da outra aí você vai obter o domínio de y” (APÊNDICE V). 

O sujeito S1 prossegue na discussão afirmando que “... o domínio de y vai ser a 

reunião das duas” (APÊNDICE V). 

Para a questão 5, o sujeito S2 permanece indicando dificuldades quanto 

aos termos domínio e imagem. Quando solicitado por nós a identificar os termos 

apresentados em sua definição de função, isto é, domínio, imagem e lei de 

correspondência, tal sujeito diz que “o primeiro gráfico na verdade é o mesmo 

gráfico da segunda questão, onde o eixo x corresponde ao domínio, a imagem os 

valores do eixo y...” (APÊNDICE V). A situação se repete para o gráfico seguinte, 

em que o sujeito S2 volta a afirmar que “também é a mesma coisa. O domínio o 

eixo x e a imagem no eixo y” (APÊNDICE V). Quando o sujeito S1 interfere 
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dizendo que seriam apenas os valores positivos no eixo y, tal situação nos sugere 

o estabelecimento de novos elementos do conceito imagem, relativo ao conceito 

de função, uma vez que o sujeito S2 menciona que esses valores seriam “os 

reais” (APÊNDICE V), enquanto que o domínio seriam “todos os reais no caso, 

tanto positivo quanto negativo” (APÊNDICE V). Para o último gráfico a resposta 

desse sujeito permanece idêntica à apresentada para os gráficos anteriores: 

“Também a mesma coisa. O domínio corresponde ao eixo x e a imagem o eixo y” 

(APÊNDICE V). Ao ser questionado por nós a respeito de “quem seriam então os 

elementos do eixo x?” (APÊNDICE V), o sujeito S2 afirma que “todos os reais e a 

imagem também” (APÊNDICE V). Novamente intervimos questionando: “a 

imagem seriam todos os reais?” (APÊNDICE V) e então, tal sujeito percebe seu 

equívoco do ponto de vista matemático respondendo: “Não. Um número real, 

porque aqui no caso é uma função constante” (APÊNDICE V). 

O sujeito S1, ao ser questionado sobre a questão 5, indica permanecer 

com as idéias desenvolvidas durante as intervenções para as questões 2 e 4 do 

questionário aplicado na etapa 1. Para o primeiro gráfico, ele afirma que se “... 

considerarmos duas funções nesse primeiro gráfico, aí sim vamos poder dizer 

que, se for duas funções separadas, nós vamos ter o domínio com valores de 

todos os reais compreendidos entre –1 e 1 pro eixo das abscissas e no caso da 

imagem, considerando a primeira função positiva, f(x) positiva, nós temos a 

imagem compreendida entre 0 e 1. Se for negativa, f(x) negativa, 0 e –1 aí vai ser 

a imagem” (APÊNDICE V). Para o gráfico seguinte, tal sujeito menciona que “... 

nós teremos os reais como sendo o domínio dessa função, tá? E no caso do eixo 

das ordenadas apenas os reais positivos, como sendo a imagem ... A lei que vai 

relacionar os valores de x com o de y, no caso, que é muito parecida com essa lei 

da quarta questão, com a condição contrária, para x menor ou igual a zero aí eu 

obtenho x² como sendo a lei da função, já para x maior que zero, no caso, é a 

segunda situação, se aqui os considerássemos 1, entendeu?” (APÊNDICE V). 

Quanto ao último, esse sujeito diz que “É o caso do gráfico da função constante. 

O domínio nós vamos ter como sendo todos os números reais que vão ser 

levados a um único valor em y, seria uma f(x) igual a w qualquer, onde esse w é 

um único valor, é um valor qualquer pertencente a y, onde todos os valores de x 

estão em correspondência com ele” (APÊNDICE V). Concluímos então, que o 
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sujeito S1 mobiliza de forma coerente a definição de função para responder a 

atividade proposta para a questão 5 durante as intervenções realizadas, não 

indicando elementos conflitantes em suas respostas. 

 

 

4.3.2. Intervenção 2 

 

 No segundo momento de nossa intervenção, tivemos como objetivo avaliar 

se para os estudantes investigados o gráfico de uma função deve ser 

necessariamente o de uma função contínua. Para tal, decidimos intervir a partir 

das respostas apresentadas por tais sujeitos no que se refere à questão 6 do 

questionário aplicado na etapa 1 (APÊNDICE II), as quais encontram-se 

destacadas no quadro abaixo: 

 

 

QUADRO XV: Respostas dos sujeito S1 e S2 à questão 6 na etapa 1 da fase 

II. 

Sujeitos Resposta para Figura 1 Resposta para Figura 2 

S1 Reta passando pelos pontos A e B. Em branco. 

S2 Gráfico de uma função do tipo f(x) = ax + 

b ou do tipo f(x) = ax² + bx +c ou f(x) = - 

ax² + bx +c. 

Gráfico de uma função modular, 

seno, cosseno, condicional 

 

 A resposta fornecida pelo sujeito S2 na etapa 1 nos sugere que o mesmo 

possui uma “linearidade” em sua concepção de função. Com a intenção de 

constatar essa linearidade intervimos junto a tal sujeito questionando quais seriam 

as funções por ele pensadas ao responder a questão 6 do questionário aplicado 

na etapa 1 (APÊNDICE II). O sujeito S2, então, partindo de sua reflexão, 

apresentou as seguintes respostas para as figuras 1 e 2: 
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 Mesmo tendo a oportunidade de reformular sua resposta, o sujeito S2 

demonstra ainda dificuldades em apresentar exemplos de funções que não sejam 

lineares. Tal sujeito afirma visualizar no máximo duas possibilidades em cada 

uma das figuras referentes à questão 6: “... pelo menos agora, só vejo essas 

possibilidades” (APÊNDICE V), ressalta o mesmo. Além disso, no decorrer de 

nossa intervenção percebemos que esse sujeito não mobiliza a definição de 

função para refletir acerca de suas respostas para a referida questão. 

 Ao propormos que o sujeito S1 avalie as respostas do sujeito S2, 

imediatamente esse sujeito responde que “Na figura 1 eu vejo a possibilidade de 

uma grande quantidade de funções aqui, porque, por exemplo, a primeira 

situação de função seria essa, uma reta que passa por A e B e de B pode partir 

pra qualquer outra posição, desde que não faça essa volta, poderia ser isso aqui 

e aí eu poderia ter uma função condicional obedecendo essa lei e a outra possível 

lei que eu obtivesse aqui, entende? Aí eu já teria uma grande quantidade de 

funções ... unindo essa função f(x) digamos, com essa daqui, digamos uma g(x), 

uma h(x), uma z(x) e essas outras aqui, seria uma função condicional formada por 

f(x) e uma dessas aí. Uma outra possibilidade, por exemplo, eu poderia ter isso 

aqui, essa situação e aqui a mesma coisa. Ou poderia ser pontos pertencentes 

uma parábola, pontos de uma função pertencente a função seno, ou a função 

cosseno e porque não a função tangente, cotangente. Eu vejo uma grande 

quantidade de função” (APÊNDICE V). Destacamos abaixo as anotações feitas, 

durante nossa intervenção, pelo sujeito S1 no que se refere à figura 1 da questão 

6 do questionário aplicado na etapa 1: 
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 Quando sugerimos que ambos os sujeitos discutam entre eles as respostas 

dadas para essa questão, percebemos uma situação de conflito vivenciada pelo 

sujeito S2, pois o mesmo afirma concordar com o sujeito S1 dizendo que 

“...porque na verdade eu só consegui visualizar essas duas possibilidades aqui. 

Mas agora, vendo essas outras, concordo com ele” (APÊNDICE V).  

 Para a figura 2, o sujeito S1 afirma que “nós poderíamos, olha só, no caso 

os pontos A e B podem pertencer a uma reta, a uma função f(x) = ax + b, ou os 

pontos A e B poderiam pertencer a uma parábola, bem como C e D, ou A, B 

pertencentes ao gráfico de uma parábola e B, C de uma função linear ou 

poderiam pertencer ao gráfico de uma função seno, uma função cosseno ... as 

funções condicionais todas, por exemplo ...” (APÊNDICE V). Apresentamos, a 

seguir, as anotações feitas por tal sujeito, no que se refere à figura 2, durante a 

intervenção: 
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Percebemos também, nas respostas fornecidas pelo sujeito S1, que o 

mesmo apenas indica exemplos de funções contínuas, nos sugerindo ainda que o 

mesmo não mobiliza a definição de função ao refletir sobre seus exemplos. 

 Após esse momento de discussão foi apresentado na lousa o seguinte 

gráfico: 
                                                                 y 

 
 
 
                                                                                      x 

 

Em seguida, questionamos os sujeitos investigados se tal gráfico 

representaria ou não o gráfico de uma função, satisfazendo o enunciado da 

questão 6 do questionário aplicado na etapa 1. Solicitamos, ainda, que tais 

sujeitos discutissem acerca do referido gráfico. 

 Os sujeitos pesquisados refletem inicialmente sobre o gráfico apresentado 

de maneira individual. Em seguida, o sujeito S2 se manifesta comentando: “Um 

gráfico com dois pontinhos ... Eu acho que é função, é função” (APÊNDICE V). 

Então, quando questionado a respeito de sua resposta afirma que “Porque o valor 

•• 

•• 
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do x que corresponde aquele ponto vai ter um valor de y só, cada valor aqui vai 

ter um valor de x e um valor pra y” (APÊNDICE V). 

 O sujeito S1, por sua vez, discorda, a princípio, da resposta do sujeito S2 

dizendo “Bom, como são dois pontos, eu não vejo função nisso aí, porque é o 

seguinte: nós temos um valor de x que vai ter como correspondente um valor em 

y, x igual a 1, vai ter um y igual a dois, mas não vai ter como encontrar uma lei 

que me permita escrever isso aí, por exemplo, f(x) = 1, então não daria porque 

seria uma função constante, então eu teria vários valores de x pra ter que atribuir 

aqui, mas não dá. Porque tem um domínio que seria um único valor de x e tenho 

uma imagem que vai ser um valor de y, mas não tem uma lei pra escrever isso 

aí...” (APÊNDICE V). Porém, ele modifica sua resposta afirmando “Observe o 

seguinte: você me dá este gráfico aqui, eu já vi este gráfico só que eu não vi 

como, espera aí, na verdade é uma função sim, porque eu tô lembrado de que é 

uma função” (APÊNDICE V). No decorrer da discussão o sujeito S2 argumenta 

que “Pode ter duas leis aí, uma pra cada ponto... É mais ou menos isso. Só que é 

uma função pra cada ponto” (APÊNDICE V). Em seguida, o sujeito S1 pede para 

pensar melhor sobre sua resposta e então comenta: “É uma função condicional. 

Por que? Porque eu vou ter f(x) vai ser igual a k pra essa condição aqui, se x for 

igual a x1 que eu considero aqui e f(x) vai ser igual a w se x for igual a x2, então 

nós vamos ter uma lei, f(x) vai ser uma função condicional portanto, né? O 

domínio vai ser somente esse x, se nós considerarmos x igual a x1 e a imagem 

vai ser o k e o domínio vai ser x2  e a imagem vai ser w, se x for igual a x2, 

portanto esses dois pontinhos aí por incrível que pareça é uma função” 

(APÊNDICE V). 

 Vale destacar aqui a reação do sujeito S2 perante essa resposta do sujeito 

S1: “Mas pra ser uma função não tem que dá origem a um gráfico assim? Esse 

dois pontos sozinhos são um gráfico?” (APÊNDICE V). Nesse momento, 

intervimos questionando: “Você acha que pra ser função os pontos devem estar 

unidos?” (APÊNDICE V). O sujeito S2 responde ao questionamento afirmando 

que “Bom, até então eu achava” (APÊNDICE V). Tal reação evidencia-nos que 

esse sujeito apresenta uma concepção errada de que toda função é uma função 

linear, resultado este também encontrado nos estudos de MARKOVITS, EYLON E 

BRUCKHEIMER (1995). 
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 Analisando esse episódio, percebemos que a tarefa proposta favoreceu o 

estabelecimento de situações conflitantes para ambos os sujeitos investigados, 

bem como motivou suas respostas para solucionar a referida tarefa. 

 Solicitamos ainda que os sujeitos S1 e S2 identifiquem se o gráfico abaixo 

representa ou não o gráfico de uma função, de maneira que satisfaça o enunciado 

da questão 6 do questionário aplicado na etapa 1: 

 

                                                                 y 

 

 
                                                                     
                                                                                                               x 

 

Os sujeitos investigados, imediatamente, concordam que o gráfico 

apresentado representa uma função, não manifestando assim, situações 

conflitantes, pois de acordo com o sujeito S1: “Se nós consideramos esse outro 

gráfico com dois pontos, esse conseqüentemente também vai ser” (APÊNDICE 

V). 

 

 

4.3.3. Intervenção 3 

 

 O objetivo de tal intervenção foi confrontar o conceito definição e o conceito 

imagem apresentado nas respostas dos sujeitos S1 e S2 para a questão 7 do 

questionário aplicado na etapa 1, com a definição matemática. 

 Para alcançarmos nosso objetivo nessa intervenção final analisamos as 

respostas apresentadas pelos sujeitos S1 e S2 no que se refere ao item b da 

questão 1 do questionário aplicado na etapa 1 da fase II. Mostramos no quadro a 

seguir as respostas fornecidas pelos sujeitos investigados para a referida questão 

durante a referida etapa: 

 

 

 

 

•• 
•• 

•• 
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QUADRO XVI: Respostas dos sujeito S1 e S2 à questão 1, item b, na etapa 1 

da fase II. 

Sujeitos Representações de uma 
Função 

Item a 

S1 
S2 

Fórmula Não é possível 
Em branco 

Mês do ano Preço do açaí )R$) 
1 3,00 
2 2,00 
3 1,50 
4 1,00 

S1 
 

Tabela 

5 2,50 
S1 

 
S2 

Gráfico Não é possível 
 

Em branco 
S1 

 
S2 

Diagrama Não é possível 

 

 Decidimos assim, proceder nossa intervenção avaliando a resposta do 

sujeito S2, na etapa 1 da fase II, e confrontando com a definição de função por ele 

apresentada. Questionamos tal sujeito acerca de sua resposta perguntando “... de 

que forma a definição garante a você que esse diagrama não representa uma 

função?“ (APÊNDICE V). O sujeito S2 responde argumentando que “... nem todos 

elementos do domínio tem imagem em B” (APÊNDICE V). Prosseguimos 

solicitando que o sujeito S1 comente a resposta dada pelo sujeito S2. Ele então, 

reflete sobre essa resposta dizendo “Concordo. Porque a partir do momento que 

esse domínio é constituído por três elementos e elementos desse domínio não 

tem imagem, aí de acordo com a definição não é função” (APÊNDICE V).  

 Logo em seguida, questionamos o sujeito S1 sobre a sua resposta para 

essa questão durante a etapa 1. Tal sujeito pede para ler novamente o comando 

dessa questão e assim abandona a resposta fornecida inicialmente afirmando que 

“Primeiro que eu acabo de observar que eu não vejo uma função pra descrever 

essa tabela que eu fiz, que eu coloco aqui na letra a, e nesse caso é possível sim 

modificar. Se eu pego aqui o diagrama, se eu tomo que d, por exemplo, não está 

associado ao k de B, deixa eu fazer aqui, se um elemento d não está associados 

• 
• 
• 
• 
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a k e aí eu já não tenho mais uma função. Os elementos a, b e c estão 

associados a k, no entanto d não está, então deixaria de ser função. Essa minha 

resposta “não”, aqui já caiu por terra” (APÊNDICE V). 

 Posteriormente, solicitamos que os sujeitos S1 e S2 indiquem exemplos de 

não função para as demais representações, conforme pedido na questão. Os 

exemplos fornecidos pelos sujeitos encontram-se ilustrados no quadro abaixo: 

 

 

QUADRO XVII: Respostas dos sujeito S1 e S2 à questão 1, item b, na etapa 2 

da fase II. 

Sujeitos Representações de uma 
Função 

Item a 

S1 
 
 

S2 

Fórmula 




≥
≤=

3xse).x(z
4xse),x(k)x(w  

1yx 22 =+  
S1 

 
S2 

Gráfico  

     y       
 w 
 z 

 k                          
             a  x   b     x 

x possui três imagens, o que 
não condiz com a definição 

 
S2   

      y 
 
 
 
 
               k           X 

X Y 
1 4 
2 6 
2 8 

S1 
 

Tabela 

3 10 
X Y 
1  
2 1 
3 1 

S2  

4 1 
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S1 
 

Diagrama  
A                    B 

 

 Ao longo de nossa intervenção junto ao sujeito S2, percebemos de forma 

explícita a dificuldade apresentada pelo mesmo no que concerne ao exemplo de 

não função representado por uma fórmula. Tal sujeito, argumenta que “Está difícil. 

(Silêncio) Eu só vejo essa do x² + y² = 1. Eu só consigo visualizar pelo gráfico” 

(APÊNDICE V) e afirma que não saberia utilizar a definição para indicar esse 

exemplo. 

 A resposta indicada pelo sujeito S1 nos sugere que o mesmo vivenciou 

uma situação de conflito ao indicar um exemplo de não função representado por 

uma fórmula. Esse sujeito afirma inicialmente que: “Essa aqui seria a minha lei, 

porque se x for menor que 4” (APÊNDICE V), mas logo em seguida reflete sobre 

sua resposta e então explicita: “...entre 3 e 4 vai ter, portanto, mais de uma 

imagem e não vai ser função. Pelo menos é o que eu acho” (APÊNDICE V). 

 Com base nas respostas desses sujeitos e nas intervenções realizadas, 

constatamos que o conceito definição de função dos sujeitos investigados 

mostram-se incoerentes com a definição apresentada pelos mesmos no que se 

refere à questão 7 do questionário aplicado na etapa 1 da fase II (APÊNDICE II), 

uma vez que os alunos sempre recorrem à noção de “para cada x corresponde a 

um único y” para especificar seus exemplos. 

 

 

4.3.4. CONCLUSÃO – FASE II (ETAPA 2) 

 

 Com base nos dados obtidos durante a etapa 2 da fase II, podemos dizer 

que os sujeitos participantes desta fase não mobilizam a definição de função para 

responder ao questionário aplicado na fase I desta pesquisa. Em particular, o 

sujeito S2 produz respostas insatisfatórias do ponto de vista matemático, 

a 
b
c 
d 

k 
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demonstrando ter dificuldades com os termos domínio e imagem, presentes em 

sua definição de função. 

Ao analisar o comportamento dos sujeitos participantes da etapa 2 da fase 

II, no que se refere à alteração ou não das respostas dadas na etapa 1 desta 

fase, mediante a discussão das mesmas, concluímos que tanto o sujeito S1 

quanto o sujeito S2, mesmo vivenciando situações de conflito durante as 

intervenções realizadas, pouco ou nada modificam as respostas dadas na fase 

anterior. Assim, percebemos que o fato de esses sujeitos vivenciarem situações 

de conflito não representa o bastante para que haja uma mudança significativa na 

mobilização dos elementos do conceito imagem referentes ao conceito de função, 

quando respondem a questões da maneira como apresentamos em nossa 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A partir das análises referentes às fases realizadas nessa pesquisa,  foi-

nos possível inferir elementos que compõem o conceito imagem relativo ao 

conceito de função mobilizados pelos sujeitos investigados ao responderem as 

questões propostas durante essas fases, a saber: 

1. O gráfico de uma função deve ser contínuo; 

2. Cada valor de x deve está associado a um único y; 

3. O gráfico de uma função deve ser linear quando solicitado traçar 

possíveis funções através de pontos fixos. 

Dos oito sujeitos investigados, somente o sujeito S2 fornece respostas e 

comentários que nos possibilitam verificar as dificuldades de tal sujeito referente 

aos termos presentes na definição de função, isto é, dificuldades com os termos 

domínio e imagem. Percebemos que, mesmo sendo estimulado a vivenciar 

situações de conflito de seu conceito imagem, tal sujeito permanece com essa 

dificuldade nos procedimentos utilizados para resolver as questões propostas. 

Nesse sentido, concluímos que, para um determinado sujeito, a compreensão 

referente ao conceito de função não acontece simplesmente pela inserção do 

mesmo em contextos que o motivem a vivenciar essa situação conflitante de seu 

conceito imagem. 

No que se refere à concepção linear de função presente nos estudantes 

investigados acreditamos que a mesma encontra-se influenciada pelo tempo 

gasto com tais funções nos currículos escolares.  
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Os procedimentos metodológicos adotados nessa pesquisa não permitiram 

uma análise mais profunda dos elementos do conceito imagem mobilizados por 

esses estudantes, assim sugerimos que tal possibilidade seja investigada em 

pesquisas posteriores.  

Identificamos ainda, conforme sustenta VINNER (1991) que os sujeitos, em 

particular os sujeitos S1 e S2, apesar de expressarem um conceito definição 

relativo ao conceito de função não consultam o mesmo para responder as 

questões propostas. VINNER (id.) afirma que dentro de um contexto técnico, em 

geral, o fato de os estudantes não consultarem seu conceito definição referente a 

um dado conceito pode conduzi-los ao erro quando os mesmos encontram-se 

diante de questões que lhes são sugeridas. 

Finalmente, vale destacar que acreditamos ser de extrema relevância 

questionar a respeito dos conhecimentos que os educandos possuem. Dessa 

maneira, concebemos que a procura de um melhor entendimento dos conflitos 

vivenciados por determinados sujeitos aqui investigados seja um caminho para 

pesquisas futuras. 
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO PILOTO 

 

 

 Apresentamos em seguida o questionário aplicado de forma individual a 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, cursando as disciplinas Cálculo I e 

Fundamentos da Matemática Elementar I, na fase inicial desta pesquisa. 

 
Caro(a) Aluno(a): 
 O intuito deste questionário é realizar o levantamento de alguns dados para que 
obter maiores informações acerca da construção do conceito de função e para isso, sua 
colaboração será de fundamental importância. 
 Agradecemos sua colaboração, ela será de grande valor para essa pesquisa. 
 
1. As relações entre as variáveis x e y indicadas abaixo definem y como função de x ? 
 

0        se x ≤ 0 
(a) x² + y² = 4      (b) y  =      x        se 0 < x < 1  (c) y = 4 

2 – x  se x > 1 
  
 
2. Os gráficos apresentados abaixo representam uma função ? 
 
(a)         y    (b)                  y   (c)         y  
 
 
 
                                                   x                           x                                                
    
 

 
           (       )                (       )      (       )  
 
 
(d)          y                         (e)        y 
           
         
           
                                             x 
 
 
 
 
                         (       )                      (       ) 

 • 
• 

• 

• 

x 

x 



 ii 

3. Que critério você utilizou para responder a questão 2? 
 
4. Associe cada função abaixo com o gráfico que mais se aproxima de sua 

representação: 
 

(a) x²   (b) 3x – 1  (c) 
x
2

  (d) sen x  (e) 1 - x 

 
          y                                                         y                                                         y 
 
                                    x                                                     x                                                         x 
 
 
 
          (     )    (     )          (     ) 
 
 
                   y                                                  y 
 
 
                                     x                                                 x 
 
 

(     )       (     ) 
 
 
 
5. Encontre uma função polinomial do 1º grau (da forma y = ax + b) que passa pelos 

pontos (1, 2) e (5, 4). 
 
 
 
 
 
6. Observando o gráfico abaixo, encontre uma equação que represente a função que tem 

como gráfico a reta dada. 
 

                                                                 y 

 

                                                                  4 

                                                                       2     3 
                                                                                                      x 
                                                           -2 
 
 
 
7. No sistema de coordenadas dado a seguir, é possível traçar o gráfico de uma função 

de tal modo que as coordenadas dos ponto A, B, (C, D, E, F) representam a pré-
imagem e correspondem a imagem desta função: 
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                                            y                                                                 y 
 
                        D            • 
                         A        • 
                       E 
                        x            x 

 

 

Figura 1     Figura 2 
 
Quantas funções podem ser traçadas na figura 1? Explique sua resposta. 

 

 

 

Quantas funções podem ser traçadas na figura 2? Explique sua resposta. 

 

 

 

 

8. O que é uma função? 

 

 

 

 

 

•  A 

•  B •  C •   
B 

•   
  F 



 iv 

 

 

 

 

APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO DEFINITIVO 

 
 

Em seguida, apresentamos o questionário aplicado a estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática, inscritos na disciplina Cálculo I, com os indivíduos reunidos 

em dupla. 

 
Caro(a) Aluno(a): 
 O intuito deste questionário é o de realizar o levantamento de dados para uma 
pesquisa, que visa estudar o processo de ensino - aprendizagem do conceito de função. 
 Sua colaboração é de fundamental importância e desde já agradecemos sua participação.  
 É importante que saibam que seus nomes não serão divulgados. 
 Por favor resolva cada exercício  com calma, procurando refletir bem e  indicar tudo o que sabe a 
respeito do que é solicitado a você. 
 Não apague nada. Todas as informações nos são muito úteis para entender seu raciocínio. 

Obrigada 
 

QUESTIONÁRIO 
 
1. Há maneiras distintas de indicar uma função, como por exemplo: uma tabela, um 

diagrama, uma fórmula ou um gráfico cartesiano. 
 
a) Você pode nos fornecer 4 exemplos de função, cada um indicado de um modo 

diferente como os apresentados acima? Ou seja: um exemplo de função indicado 
por tabela; um exemplo de função indicado por um diagrama; um exemplo de 
função indicado por uma fórmula e um exemplo de função indicado por um gráfico 
cartesiano.  

 
 
 
b) Em cada modalidade de exemplo apresentado por você no item a) é possível 

modificar de algum modo de forma a obter uma representação final de algo que 
não seja mais a de uma função? Se sim apresente um exemplo em cada caso. 

 
 
 
 
2. Como dissemos na questão 1, uma função pode ser representada por uma fórmula. 

Como podemos verificar se uma dada fórmula, como por exemplo  a igualdade x² + y² 
= 1, representa ou não y como função de x? Após apresentar sua resposta, explique 
os recursos que utilizou para chegar à sua conclusão.  
 
 
 



 v 

•  A 

•  B 

3. Dois alunos estavam em dúvida se a igualdade y = 2 representa ou não y como função 
de x. Um dos alunos argumentava que não, pois para ele o valor de y não depende do 
valor de x. O outro aluno achava que sim, sem argumentos para defender sua 
resposta. 
Qual sua opinião a respeito? Apresente argumentos que a justifique. 
 
 
  

4.  Em uma aula de Cálculo o professor apresentou a seguinte igualdade: 
 





≥+
<=

0xse1x
0xsexy

2
 

 
Em seguida perguntou à classe se tal igualdade representava ou não y como função 
de x. Um aluno respondeu que não, pois para ele uma função tem apenas uma lei de 
correspondência e não duas como no exemplo. Os demais responderam que sim, 
sem justificativas. 
Qual o seu posicionamento a respeito? Reflita e responda com argumentos de 
justificativa. 

 
 
 
5. Quais os gráficos cartesianos indicados abaixo são gráficos de função? 

 
                                             y 

x

y

  

x

y

 
 
                                                                             y 
 
 
 
                                                                                             x 
 
 
 
6. Para resolver um problema, um aluno precisava esboçar um gráfico de uma função 

que passasse pelos pontos A e B, (Figura 1) e, pelos pontos A, B e C, (Figura 2).  
 
                               y        y 
                   
        
 
 
                                                                          x                                                                                      x 
 
 

Figura 1      Figura 2 

•   
C 

•   
B 

•   
A 
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     Qual o número de alternativas que esse aluno poderá ter em cada uma das  figuras? 
 

Figura 1 Figura 2 
(a)0 (a) 0 
(b)1 (b) 1 
(c) 2 (c) 2 
(d) mais que duas (d) mais que duas 

 
    Explique o porque de suas respostas. 

    
 
 
 
 

 
7. Se seu professor de Cálculo perguntar a você: o que é uma função, qual será(ão) 

sua(s) resposta(s)? 
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APÊNDICE III 

TRANSCRIÇÃO DAS DISCUSSÕES EM DUPLAS 
FASE II (ETAPA 1) 

 
 

Apresentamos, a seguir, a transcrição do conteúdo audiogravado no que se refere 

as discussões que ocorreram durante a aplicação do questionário com os sujeitos 

reunidos em duplas.  

 
 
DUPLA 1 (Sujeitos: S1 e S2) 
 
 
S1: Eu não utilizei a mesma idéia de função para dá os quatro exemplos. Por exemplo, 

da tabela, eu construí o gráfico, mas quando pediu o diagrama, no caso, eu fiz 
diferente, fiz de uma função constante, já no caso da lei de uma função eu já não fiz 
de uma função constante, mas sim de uma função afim. 

S2: Mas eu não atribui valores para o x e para o y. 

S1: Mas você poderia faze-lo agora. 

S2: Na letra b, por que você colocou NÃO? 

S1: Porque veja bem, no caso do diagrama eu dei a idéia de uma função constante e no 
caso da lei de formação eu dou o caso de uma função afim, por mais que eu altere 
valores de x a função não será alterada, tudo bem? Já no caso da tabela, se eu 
tirasse a restrição de que em um mesmo mês pudesse haver alteração de valores do 
preço do açaí, nesse caso, já deixaria de ser função, então alteraria. Até aqui, no 
caso do gráfico, que foi o gráfico que eu construí da tabela, o que acontece, se ele 
permitisse no mês cinco, o preço do açaí alterasse várias vezes, o “cinco”, nesse 
caso, teria várias imagens e aí deixaria de ser função. 

S2: Então a sua resposta está baseada só no diagrama? 

S1: Também. Porque, se por exemplo, eu repetisse aqui cinco, no mês cinco por 
exemplo, repetiria o mês e o que aconteceria? O preço deixasse de ser dois e 
cinqüenta e fosse para dois reais ou quatro reais, tudo bem? Olha o que aconteceria: 
no mês cinco houve uma variação, entendeu? E aí, nesse caso, um único valor teria 
o que? Um único mês teria o que? Mais de uma imagem. Tudo bem? 

S2: Está certo. 

S1: Na segunda questão, como você chegou a conclusão de que essa fórmula pode ou 
não ser uma função? 

S2: Primeiro, tem que se construir o gráfico. 
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S1: Eu concordo com você, porque nesse caso sem a construção do gráfico não seria 
possível saber, pois precisaríamos traçar retas paralelas ao eixo dos y para 
conseguirmos saber. Mas, verifique o seguinte: se eu restringisse isso aí e colocasse 
uma condição dizendo por exemplo que isso deveria ser sempre maior ou igual a 
zero, nesse caso a parte de baixo do gráfico não existiria. 

S2: Aí seria uma função... 

S1: É. Passaria a ser uma função e o mesmo ocorreria com o inverso, se y fosse menor 
ou igual a zero, entendeu? Você concorda comigo? 

S2: Concordo. 

S1: Nessa terceira questão aí, você concorda com o aluno de que não é uma função 
esse y = 2? 

S2: Na verdade é uma função. Eu concordo com o outro aluno. 

S1: Realmente, mas por que você pensa isso? 

S2: Porque é uma função constante. 

S1: Exatamente. Concordo plenamente, porque para qualquer valor de x que eu atribuir 
nesse caso sempre o y será o mesmo. Então, realmente é uma função. E no caso da 
quarta questão? O aluno responde que essa função dada não é uma função. Você 
concorda com ele? 

S2: Não, eu discordo. Eu acho que é uma função, mas eu não sei te explicar ao certo 
porque é uma função. 

S1: Olha, nesse caso, existem funções condicionais que é o caso dessa função que é 
dada aí. Ou seja, que para todo x quadrado e y igual a x², o gráfico vai existir sempre 
para x menor que zero. Entendeu? Do mesmo modo ocorre com y = x + 1. Eu 
concordo com a sua idéia de que é uma função. No caso da primeira, seria parte de 
uma função quadrática, enquanto que da segunda, seria uma função afim ou do 1º 
grau. 

S2: Então, é uma função composta por duas funções. 

S1: Isso, é chamada função condicional, certo? Nesse caso desses três gráficos 
mostrados aqui, na quinta questão, para a circunferência eu discordo como sendo 
função porque se você traçar retas paralelas cada reta intercepta o gráfico duas 
vezes, o que não caracteriza uma função. Já nesse caso do gráfico da função 
condicional, que lógico trata-se de uma função. E no terceiro caso é o gráfico de uma 
função constante. Bateu com a sua resposta? 

S2: Bateu sim. 

S1: No caso da sexta questão, em que pede na figura 1, quantos gráficos você obteve? 

S2: No meu, só um mesmo. 

S1: Eu pensei assim: olha, se você considerar o caso de uma função quadrática... 
(pausa) É, concordo com você. Só dá para ser o gráfico de uma função do 1º grau, 
aqui no caso, uma reta. Poderia também ser o gráfico de uma função condicional, ou 
de uma função de grau maior que 3, por exemplo. Mas, no caso de uma função 
quadrática, eu errei de pensar, pois tocaria o eixo. Espera, também pode ser uma 
função quadrática. É ou não é? Por mais que não tenha raiz real, eu poderia ter uma 
raiz complexa, concorda? E na figura 2? 

S2: Na figura 2 eu não respondi nada. 

S1: Na figura 2 eu acho que daria para fazer o gráfico de uma função polinomial, o 
gráfico de uma função modular, se uma função seno (ou cosseno). Então dá para 
mais de duas. 



 ix 

S2: Ta certo. 

S1: A última questão, eu coloquei como sendo uma relação constituída de domínio, 
imagem e uma lei, onde eu tenho que nessa lei um valor qualquer para x, por 
exemplo, sempre tem que ter uma única imagem. Ou então, posso dizer que tenho 
uma terna, constituída por um domínio, uma imagem e uma lei. 

S2: É verdade. Mas, voltando para questão seis, você concluiu que ... 

S1: É como eu falei, em ambas as figuras é possível obter não só um único traço, e sim, 
mais de um. Por exemplo, na figura 1 eu posso obter o gráfico de uma função 
condicional, o gráfico de uma função quadrática, nesse caso com raízes não 
pertencentes aos reais, porque ela não tocaria o eixo do x, se ela fosse côncava para 
cima, é claro. Mas, se ela fosse côncava para baixo ela atingiria o eixo do x. Também 
posso ter outros gráficos, o gráfico de uma função afim, o gráfico de um polinômio. E 
o mesmo ocorre com a figura 2, só que na figura 2 não daria para ter o gráfico de 
uma função quadrática, mas posso ter uma função modular, função seno, função 
cosseno, ou de um polinômio, de uma função condicional. Tudo isso poderia ser 
obtido. Então, em ambos os casos eu acho que dá para obter mais que duas 
representações gráficas. 

 
 
DUPLA 2 (Sujeitos: S3 e S4) 
 
S3: Eu usei para a letra a da primeira questão o exemplo de uma função bijetora, o x é 

igual ao y. Eu fiz isso também para o gráfico. E na letra b eu só fiz o diagrama. 

S4: eu coloquei ainda um gráfico. 

S3: No caso da segunda questão eu digo que não é uma função, porque o x vai receber 
dois valores que tenham a mesma imagem. 

S4: É verdade. Não é função. Eu tinha esquecido disso. 

S3: Então, eu respondi que não era função. Agora na terceira questão, para y = 2 eu 
coloquei que representa y como função de x, porque é a função constante. Mas, eu 
não sei justificar, só sei que é função, não sei porque. 

S4: Olha para qualquer x que coloque você terá o mesmo resultado. 

S3: Tá, mas isso é o que todo mundo diz. Mas, isso não me diz porque ela é constante 
além disso. O certo seria eu ter um x igual a ... (pausa) sempre ser insignificante. 
Bom, na quarta questão eu respondi que era função, mas ela não é contínua. 

S4: Eu também respondi que SIM, mas dei outra justificativa. 

S3: Na verdade você respondeu que foi pela forma da função e eu disse que não era 
contínua, só isso. E os gráficos da outra questão? Bom, o primeiro eu não sei. 

S4: Não é função. 

S3: Isso, para mim, parece a representação de um plano. 

S4: Basta você olhar que para duas imagens tem um mesmo x. 

S3: é. Tá certo. Eu não sabia uma justificativa boa para isso. Os outros dois gráficos eu 
disse que eram função. 

S4: Eu também. Concordo com você. 

S3: Um é a função constante e outro não é função contínua. Agora na figura 1 da 
questão seis, o que você respondeu? 

S4: Eu disse que tem duas. 

S3: Por que só duas? 
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S4: Porque eu posso ter uma função que comece do ponto A e vá para o ponto B e outra 
que comece do ponto B e vá para o ponto A . 

S3: Então aí você tem duas? 

S4: Sim, duas funções. Agora eu não consegui imaginar para essa figura digamos uma 
terceira função. Você imaginou? 

S3: E se a função não fosse contínua? Se eu tivesse, por exemplo, uma parábola de B 
até A e de A eu já tivesse uma reta. Então você pode ter, na verdade, infinitas 
funções, porque posso ter função contínua e descontínua. Posso ter de várias 
formas, contanto que não quebre a regra: um elemento de x tenha apenas uma 
imagem. Quando você pensa na função contínua tem um número limitado de 
exemplos, já se a função for descontínua dá para obter várias funções. E na outra 
figura, segue o mesmo raciocínio, pode ter infinitas funções, mas eu não sei quais 
seriam. 

S4: Tá certo. Na sétima questão eu respondi que é uma terna, onde há duas incógnitas 
correlacionadas por uma lei.  

S3: Eu já coloquei que função é uma relação entre dois elementos, onde existe sempre 
um que depende do outro, ou seja, há sempre uma parte variável e outra 
dependente. 

S4: Bom, é a mesma coisa que respondi. 

S3: Só que eu esqueci de colocar que não podem existir duas imagens para um mesmo 
elemento. 

S4: Você tem razão. 
 
 
DUPLA 3 (Sujeitos: S5 e S6) 
 
 
S5: Na primeira questão eu não me preocupei com a formalidade da matemática. Bom, 

no exemplo indicado por tabela, eu pensei assim: Numa mercadoria x, uma 
quantidade está relacionada a um valor e uma outra quantidade a um outro valor, fiz 
uma relação entre quantidade e valor para a mesma mercadoria.  

S6: Eu imaginei logo uma matriz que representada por uma tabela que para cada par de 
números naturais i e j eu associo um número real ou complexo. Não é verdade? 

S5: Eu entendi. 

S6: Aí isso é representada por uma tabela. Já diagrama como você representou? Ah! 
Você representou dois conjuntos, né? 

S5: Isso, o domínio e a imagem. 

S6: Eu não pensei nisso. Eu pensei na permutação. 

S5: Como? 

S6: Assim: você tem uma seqüência de naturais (1, 2, ...n), aí 1 faz corresponder ao p(1), 
2 ao p(2) e n ao p(n). Então, por exemplo, você tem o domínio  1, 2, ..., n, a 
permutação vai ser uma função que corresponde a cada natural o outro natural do 
próprio domínio, que vai ser o 2, 1, ..., n. Aí não fere a definição de função, não é 
verdade? 

S5: Eu não lembrava disso. Eu acho que fica melhor colocar dessa forma, pelo menos a 
idéia que eu tenho de diagrama é isso aqui que eu fiz. 
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S6: É, acho que é essa a idéia. Na verdade, os dois são diagramas, mas as funções 
representadas por diagrama, mais utilizadas, é essa que você fez. Então, vou mudar 
o meu para o diagrama de flechas. Aí pede um exemplo de função indicado por uma 
fórmula. 

S5: Eu coloquei uma função do 1º grau. 

S6: Função polinomial do 1º grau. Eu respondi que qualquer função polinomial ou 
transcendente pode ser expressa por uma fórmula. Bom, acho que aí estamos em 
consenso. E o gráfico? Eu coloquei uma parábola, só que nem todo gráfico 
representa uma função, por exemplo a elipse, não representa uma função e o 
mesmo a parábola se eu mudar sua posição, não vai representar uma função. 

S5: O meu eu coloquei uma reta que tirei da tabela. Olha, se eu tiver uma quantidade de 
10, o valor é 20, se eu tiver uma quantidade 40, o valor é 80. 

S6: Acho que é só. Então, vamos para a letra b. 

S5: Para esse item tive um pouco de dificuldade, porque eu só lembrei do gráfico. 
Quando eu passo uma linha, toca em três pontos e aí não é mais função. 

S6: Olha para a tabela, você pode fazer assim: para uma quantidade 10 o valor 20, para 
a quantidade 10 o valor 80, aí deixa de ser uma função, se no lugar do 40 você 
colocar 10. Aí o 10 se correspondeu com 20 e com 80, pra uma mesma quantidade 
vai haver dois valores 20 e 80 e não vai ser função. 

S5: É verdade! A mesma quantidade com o valor variando. Não tem nem lógica isso. 

S6: Isso dá uma idéia do conceito fundamental de função. Aqui no diagrama de flecha, 
basta pegar, do jeito tradicional mesmo, pega duas flechas atingindo a mesma 
imagem, ou melhor duas flechas partindo do mesmo elemento do domínio com 
imagens diferentes. 

S5: é isso mesmo. No caso de a e b no domínio, o a com f(a) e com f(b). Seria isso? 

S6: Isso, um elemento só, com duas imagens.  

S5: Eu não lembrava disso. Eu sabia que tinha algum jeito de dizer que não era função 
que tinha haver com essas flechas. 

S6: Agora aqui para a fórmula depende de muitas coisas. 

S5: É, eu não consegui fazer essa. 

S6: Você já viu essa situação? Pega essa expressão: ax² + by² + cxy + dx + ey = f. 

S5: Só f ? 

S6: É uma equação do 2º grau em duas variáveis. Aí isso pode representar um ponto, 
uma reta, um par de retas paralelas, uma elipse, uma hipérbole, uma parábola. Então 
mudando os coeficientes eu posso ter ou uma ou outra coisa. Depende da equação 
pra dizer se é função ou não. 

S5: Mas como você colocou na sua resposta? 

S6: Nos dois primeiros exemplos sempre vai ser função, a não ser que eu mude na 
tabela o i e o j e faça uma ... (S5 interrompe) 

S5: Aí você tem um elemento da matriz associado a um real. 

S6: Eu posso fazer deixar de ser uma função nos dois casos, mas aí não vai ser mais 
nem matriz, nem permutação, vai ser uma outra coisa que eu não sei o que é. 

S5: Já para os dois últimos você disse que existem funções que alterando a posição do 
gráfico ou modificando a fórmula deixam de ser função. 
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S6: É, aqui no caso y = x² é função, mas 1
33

22

=+ xy
 não é, é equação da circunferência. 

Então vamos passar para a segunda questão. Ela quer verificar se x² + y² = 1 
representa uma função de y em x. Como você fez? 

S5: Eu ia deixar em branco, só que eu pensei assim: pensei na idéia de função, essa 
questão de variável depender da outra mantendo uma relação. Até depois eu coloco 
no conceito: relação entre duas coisas, seriam as variáveis x e y. Aí eu isolei o x e 
joguei o y para o outro lado e quando eu faço isso eu disse o seguinte: a igualdade 
só será verdadeira se ocorrer uma relação entre x e y. E aqui acontece, porque para 
cada x eu tenho um valor para y. Aqui é uma dependência. 

S6: Então você aceita que x² + y² = 1 é uma função? 

S5: Na verdade eu não sei. Porque no meu conceito de função eu consigo visualizar 
através do gráfico. 

S6: Mas para você em toda função sempre há uma dependência? 

S5: Eu acho que sim. 

S6: Então me responde o que é uma função constante? Pegando o exercício posterior, é 
uma função, mas o y não depende de x porque y sempre é igual a 2. 

S5: Mas o x depende do y, porque eu sempre vou ter ...(S6 interrompe) 

S6: Não, x pode ser qualquer número real. Escolho 3, qual vai ser a imagem de 3? 2. 
Escolho 100, qual vai ser a imagem de 100? 2. Então, não acho que é uma 
dependência. Nem sempre há uma dependência. Uma função antes de tudo é uma 
correspondência entre valores de dois conjuntos. Quais são os conjuntos que 
formam a função? O domínio e o contra-domínio. Então, a função te faz 
corresponder a cada elemento do domínio um único elemento do contra-domínio, 
isso é suficiente para caracterizar uma função. Vai acontecer que algumas 
expressões a lei de formação da função vai gerar uma sensação de dependência de 
uma variável a outra. Uma sensação de dependência que não é obrigatória. Aqui, 
olha, em x² + y² = 1 se eu jogar x = -1 eu vou obter 2=y . Se eu jogar x = 1 eu vou 

obter 2=y . Então, para dois valores diferentes de x eu obtive o mesmo y. Então, 
como representaria essa dependência? Se eu pegar um α qualquer para o valor de 

x, eu vou obter 21 α−±=y esse é o valor de y para x = α. Então, para um α eu 

tenho dois valores de y: 21 α−  e - 21 α− . Entendeu? Aqui há uma certa 
dependência do y em relação a x. 

S5: Ta, há uma dependência, mas não é o que devo levar em consideração para analisar 
a questão da função e sim, a relação entre o domínio e o contra-domínio. 

S6: Isso. Pra α = 1 o y vai ser zero. Pra α = 2 ...(silêncio) 

S5: Na verdade eu acho que essa dependência só justifica a questão da igualdade, 
porque se eu tenho uma igualdade é claro que esse lado depende do outro, até 
porque se é uma igualdade o que deve dá aqui deve dá no outro lado também. Eu 
acho que só justifica isso e não o conceito de função. 

S6: É, aqui só pode utilizar valores menores do que 1, tem que ser o módulo menor do 
que 1. Então a dependência não é o ... (pausa) Tanto é que na definição de função 
não aparece y depende da variável x. Não aparece isso. 

S5: Então eu posso escrever aqui que a idéia de dependência não justifica ... (S6 
interrompe) 

S6: A própria palavra função sugere isso, y está em função de x. 
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S5: ...não justifica o conceito de função. Isso vai interferir lá na última questão do 
conceito de função. Vamos para a terceira. Olha o que eu coloquei: a igualdade 
representa uma função. Eu diria o seguinte: que y independe do valor de x, ou 
melhor, para todo x, y é igual a dois. Portanto, y = 2 representa y como função de x. 

S6: Você apresentou uma coisa diferente. 

S5: É, uma coisa inversa, não é? De que independe, mas eu acho que não estou 
justificando, só to dizendo que para todo y ... (silêncio) 

S6: Mas acho que você já tem uma idéia mais clara. E aí, representa ou não uma 
função? Tem que observar a definição. 

S5: É porque é uma função constante aqui. 

S6: Mas se ninguém tivesse te falado na tua vida que existe a função constante, como 
você ia dizer que é uma função? Como você ia dizer que y = 2 é uma função? Como 
justificaria esse fato? 

S5: Porque eu to imaginando assim: pra qualquer valor de x1, x2, x3, ..., xn  eles vão 
todos para 2. 

S6: E isso fere a definição de função? 

S5: Acho que fere, olhando pra cá fere. 

S6: Por que? Qual é a definição de função? 

S5: Porque olha só: são dois elementos e eles tem a mesma imagem. 

S6: Pode acontecer, pra cada elemento do domínio eu correspondo um só do contra-
domínio, ou seja, eu tenho que ter especificamente pra cada elemento do domínio 
um só imagem. Pro x1 quantas imagens tem? Pro x2? 

S5: Mas é a mesma desse. 

S6: Não, a definição não diz isso. Ela não diz que imagem é essa. Basta que seja uma 
só, pra cada elemento do domínio. Pra cada x tem que ter um único y. 

S5: Não, porque eu to lembrando do que agente fez em Álgebra, pra justificar que era 
injetora. 

S6: Pra cada x ... (silêncio) 

S5: Você pega dois elementos diferentes da imagem ... (S6 interrompe) 

S6: Tem elementos diferentes do domínio. 

S5: ... são iguais, então x = y. 

S6: Aí entra uma outra história. 

S5: Eu entendo isso até porque eu já estudei o que é função constante, mas olhando pra 
cá pra esse diagrama, pra mim fere a definição. Porque pra mim esse x1 tinha que 
ter uma imagem f(x1), esse x2 tinha que ter uma imagem f(x2) e f(x1) ≠ f(x2), porque 
se f(x1) for igual a f(x2), x1 vai ser igual a x2. 

S6: Espera aí, mas qual é a definição de função? 

S5: Pra cada elemento do domínio eu tenho um único elemento da imagem. 

S6: Uma única imagem. É esse que é o problema da definição. É esse final: um único. 
Então, tem que ser muito bem interpretado. 

S5: No caso esse x1 ele pode ter duas imagens. 

S6: Tem que ter só uma. 

S5: Ta, esse conceito ta relacionado com o conceito de função. 
 



 xiv 

S6: Então, ficou claro aqui né? Podia pegar até outro tipo de conjunto, por exemplo, 
elementos quaisquer, a, b, c eu poderia associar a matrizes do jeito que eu quiser. 
Pode ser a mesma, pode ser diferente, tanto faz, o que importa é que não fira o 
conceito de função. 

S5: Ta, então a minha imagem, ela pode ser igual para dois elementos do meu domínio. 

S6: Ou mais de dois. 

S5: É, mais de dois. O que eu não posso ter é um elemento do meu domínio com mais 
de uma imagem. 

S6: É só se reportar aquela idéia de operação. Uma das importâncias da função é 
exatamente definir a operação. Por exemplo: eu tenho um conjunto dotado de alguns 
elementos, então vou pegar dois elementos desse conjunto e através de uma 
aplicação, que é um tipo de função, eu vou associar um único elemento do mesmo 
conjunto. Então, posso ter uma operação arbitrária que associe todos os pares de 
elementos desse conjunto, digamos que esse elemento seja e, então a operado com 
b vai dá e, c operado com b dá e, então vai ser uma operação. 

S5: Entendi. 

S6: Vamos pra outra questão. 

S5: Vamos. Essa eu não sei explicar. 

S6: Eu estava tentando lembrar da palavra, mas eu lembrei agora, essa é uma função 
dada por mais de uma sentença. Então, vamos construir o gráfico dela bem aqui. 

S5: Bom, eu coloquei assim: acho que é função, mas não sei justificar. O fato de x ter 
comportamentos diferentes não interrompe a relação com y. 

S6: Você disse que o x tem comportamento diferente. O que quer dizer com isso? 

S5: Porque quando eu fiz esse gráfico, ficou assim: uma parábola e uma reta. Fazendo x 
menor que zero, pra x = -1, y é 1, pra x = -2, y é 4 e aí no caso aqui vai ser uma 
parábola. 

S6: Aí depois vai ter uma reta, né? 

S5: Só que isso aqui vem pra zero, não vem? 

S6: Vem pra zero, começa pelo zero. Tem que ter cuidado ao utilizar certas expressões. 

S5: Essa questão do “comportamento diferente”? 

S6: Olha, x tem “comportamento diferente”. Como é que o x se comporta aqui na função? 

S5: Deixa eu te explicar: x ≥ 0 aí 1, se x = 1, aí vai dá uma reta pra cá. 

S6: Exato. 

S5: Foi o que eu quis dizer com “comportamento diferente”. 

S6: Mas o comportamento não é do x, é do y, embora agente possa usar para determinar 
o conceito de função que haja a dependência de x e y, aqui nesse caso há uma certa 
dependência, nesse caso aqui, certo? Você ta variando x para determinar o 
comportamento do y. O gráfico só vai determinar o comportamento do y. 

S5: Então eu diria que esse comportamento diferente seria para y. 

S6: Isso, é o y que eu estou analisando. 

S5: Certo, seria para o y. 

S6: Olha, é assim: quando eu to analisando um fenômeno, geralmente um fenômeno tem 
mais de duas variáveis. Vamos imaginar que eu to estudando a temperatura em 
relação ao tempo. Então, o tempo vai variando linearmente, 0, 1, 2, 3, 5, 6,... (Não 
sei se estou usando corretamente a expressão “linearmente”). Aí a temperatura é 



 xv 

aquilo que eu estou querendo analisar. Eu quero saber o comportamento da 
temperatura. Então, vai ter momentos que a temperatura cresce, decresce, ela fica 
oscilando. 

S5: É como se eu dissesse que a forma da minha reta ou da minha curva depende dos 
valores de y  e não dos de x. 

S6: Não. É, faz sentido, depende de como o y vai se comportar. 

S5: Como você respondeu? 

S6: Coloquei: a expressão y dada é uma função definida por mais de uma expressão ou 
lei de formação. Eu queria colocar aqui “sentença”, mas agora que eu lembrei dela. 
Basta que para cada x um único y se mantém em todo o domínio dela. A natureza da 
definição de função está presente aqui. 

S5: Você ta sempre buscando a definição. 

S6: Sempre buscando a definição. é por isso que é importante na matemática buscar a 
definição, buscar o entendimento. Dá o significado e a pessoa aplicar isso onde for 
necessário. Bom, então vamos passar para a questão 5. Essa primeira figura é 
imediata. 

S5: Não é pra mim, eu marquei como sendo função. Me veio na cabeça como a questão 
das funções trigonométricas. Veio na cabeça isso, aí eu marquei. 

S6: Por isso que é importante o entendimento. Olha só: se fosse uma função 
trigonométrica, ela utiliza o círculo trigonométrico para obter seus valores. E o círculo 
trigonométrico sempre tem o raio 1, certo? Aqui é o x e aqui é o y, certo? Então, o 
círculo trigonométrico é utilizado para achar os valores da função trigonométrica. Se 
eu quiser ... (pausa) Essa circunferência aqui o raio dela não precisa ser 1, pode ser 
qualquer valor. 

S5: Pois é, eu tinha dúvida nessa questão aqui. Não é função. 

S6: Isso. Acho melhor agente não entrar no mérito do círculo trigonométrico, porque vai 
tomar muito tempo. Mas, olha só: se eu passar uma reta paralela ao eixo do y, tocou 
em dois pontos, significa que esse x aqui, x0, ele tem uma imagem aqui e outra aqui, 
e essas imagens são diferentes. 

S5: Um único elemento do domínio tem duas imagens. 

S6: Então, não é função. Agora as outras são tranqüilamente. Vamos para a sexta 
questão. O que você marcou? Na figura 1, mais que duas. Quais são as 
possibilidades? 

S5: Eu pensei em três possibilidades, mas eu acho que ... (S6 interrompe) 

S6: Vou fazer um negócio aqui: pegando o ponto A e B, olha só quantos gráficos eu vou 
ter aqui. Dois, três, quantos eu quiser, infinitos gráficos. E não fala nada sobre 
domínio aqui, eu posso escolher o domínio que eu quiser. Então posso pegar do meu 
gráfico só os pontos A e B. Então, tem infinitas possibilidades. 

S5: Sempre vendo o conceito de função, né? Então, se esse tem infinitas soluções, pra 
outra figura também tem. Na verdade eu tinha visualizado só uma possibilidade aqui. 
Eu não visualizei essa questão de infinitos gráficos. 

S6: Agora supondo que desse uma curva qualquer, por exemplo, uma parábola. Também 
tem infinitas possibilidades. Se a curva fosse obrigatoriamente uma parábola, aí eu 
poderia fazer isso, fazer isso, poderia posicionar a curva do jeito que eu quisesse. 
Bom, então acho que chegamos a um consenso. 

S5: É, apesar de eu ter marcado aqui na opção “mais que duas”. Olhando por aqui acho 
que são infinitas soluções.  
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S6: Eu poderia também fazer assim: um monte de pontinhos, também seria uma função. 
Agora pra finalizar a última questão. Qual foi a sua resposta? 

S5: Vamos ver. Eu coloquei que é uma relação entre duas ou mais “coisas”, talvez 
variáveis. E que essa relação é regida por uma lei de formação. Ficou muito 
superficial, né? 

S6: Presta atenção. Como professor de matemática é bom agente ter cuidado, quando 
por exemplo, você diz que função é uma relação entre duas ou mais coisas. Que 
coisas são essas? 

S5: Pois é, eu coloquei talvez variáveis. Por exemplo, y = ax + b, a relação de y e de x. 
Porque quando eu penso em função, eu penso em relação, independente de ter 
domínio ou contra-domínio, lei de formação, imagem. Independente disso, a primeira 
palavra que vem na minha cabeça quando eu falo  em função, é relação. 

S6: Então, o teu conceito de função vem de relação. 

S5: Isso, de relação. Aí, eu posso deixar um pouco mais claro isso e começar a falar que 
pra cada elemento do domínio tenho um único elemento do contra-domínio. 

S6: Acho que agente tem que pensar melhor nessa relação entre duas ou mais coisas. 
Ficou meio complexo aqui. Eu vejo assim: relação é uma correspondência entre 
elementos de dois conjuntos. Eu enxergo assim. 

S5: Só dois conjuntos? 

S6: É, sempre quando eu penso em relação, imagino dois conjuntos. 

S5: Não pode ser três conjuntos? 

S6: três conjuntos? Pega um conjunto e cada elemento do domínio vais ser um par 
formado por elementos dos dois conjuntos. Acho que estou sendo formal demais. Se 
excesso de formalidade ajuda na ora de ensinar? 

S5: Acho que não. Tanto que é ensinado na forma de diagrama. Dois diagramas, dois 
elementos: um do domínio e outro do contra-domínio, mas eu acho que pode ser. 
Por isso que eu coloco duas ou mais ... (S6 interrompe) 

S6: Uma relação entre duas ou mais coisas. Fica meio obscuro, entre duas ou mais 
coisas, porque limita o raciocínio. O aluno pode pensar na relação entre uma cadeira 
e uma  mesa. E a idéia de função está mais relacionada como variação, duas 
grandezas que variam. 

S5: Variação? 

S6: Isso. Ou dois conjuntos que não representam grandezas, mas que ... (silêncio) É, fica 
complicado. 

S5: É muito confuso. Não é tão simples assim o conceito de função. 

S6: Não, ele é simples. 

S5: Eu não acho simples. 

S6: É muito simples, só que é difícil de ser visualizado num primeiro momento. Os 
conceitos, na minha visão, são simples, mas eles são mal compreendidos. Eu penso 
assim. 

S5: E o conceito de função é um deles. 

S6: Lembra que o professor uma vez falou que o conceito de função levou 400 anos para 
ser construído. Então, ele é uma coisa muito refinada. Eu to querendo escrever 
melhor. Será que eu posso escrever que é uma relação entre duas ou mais coisas? 
Eu acharia melhor dizer entre dois conjuntos. Uma relação entre elementos de dois 
conjuntos. Tanto, que pra haver função tem que delimitar uma categoria de 
elementos de um lado, uma categoria de elementos do outro. A função ela tende a 
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ser ... (silêncio) A matemática tende a uniformizar o máximo. Generalizar e 
uniformizar. Mas, acho que não tá errado o nosso raciocínio. Se eu pegar dois 
objetos, então se eu estabelecer uma relação entre esses objetos, o que eu posso 
dizer? O problema aqui, o conceito de função é mais específico. Fica um pouco vago 
dizer uma relação entre dois objetos. Tem muitas maneiras de definir uma relação, 
tem a relação binária, pode ser uma correspondência biunívoca. Eu poderia 
corresponder um par com outro par, pode acontecer. Fica vago então, dizer que 
função é uma relação entre duas ou mais coisas. É um conceito bem mais amplo. 

S5: é uma relação entre elementos de dois conjuntos. 

S6: Esses conjuntos podem ser pares ordenados. Pode ser qualquer coisa que eu 
escolha. 

S5: Então, acho que pra definir função tem que essas três palavras: relação, domínio e 
contra-domínio. Tem que fazer um trabalho com muitos exemplos pra não confundir 
essa idéia que eu tinha no início, de dependência. 

S6: Isso. Eu quando aprendi função pela primeira vez, ficou forte essa idéia de 
dependência. Aí, fui estudando e foi desaparecendo isso. A álgebra me ajudou a ter 
uma visão mais clara do que é função e o que é relação. Por isso, mais importante 
do que o conceito de função, é o de aplicação, que é uma espécie de função 
generalizada. 

S5: Que é o que você coloca. Ficou mais claro agora pra mim. 

S6: Pra mim também. 

S5: É interessante. São coisas simples, né? 

S6: Isso mostra que a matemática não é bem compreendida. Não é bem trabalhada. 
Agente aprende a trabalhar com casos particulares. 

S5: É, agente aprende a montar gráfico, resolver ...  
 
 
DUPLA 4 (Sujeitos: S7 e S8) 
 
 
S7: A primeira questão quando ela pede quatro exemplos de função eu comecei por uma 

função polinomial, aqui eu comecei por f(x) = ax + b. Aí depois achei melhor colocar 
números, aí fiz uma função do 1º grau simples, f(x) = 2x + 1. 

S8: Ta, 2x + 1 no caso seria um exemplo de função indicado pela fórmula. 

S7: É, ela pede fórmula, tabela, diagrama e gráfico. Aí você fez o que? 

S8: Eu fiz uma tabela onde o comprimento da circunferência depende do raio. Aí eu dei 
quatro valores. 

S7: Bom a minha tabela eu fiz praticamente a mesma coisa, só que eu fiz pra uma função 
par, onde a função no caso seria um 2x qualquer. Ficaria então para x = 2, f(x) = 2, 
para x = 4, f(x) = 8, sempre o dobro. 

S8: Mas qual o domínio dela? 

S7: Nessa aqui? Eu não coloquei. 

S8: É, na função você tem que colocar o domínio e o contradomínio. Aqui no caso da 
tabela não, mas no diagrama, por exemplo, teu domínio é esse e teu contradomínio é 
esse. 

S7: Ta, então eu teria que indicar se seriam todos os reais? 

S8: É se de reais em reais. Aí no caso esse aqui você diria que é só uma parte dele. 
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S7: Então eu menciono (pausa). Você colocou onde isso? 

S8: Eu coloquei aqui, olha: R e C. 

S7: Você fechou teu domínio. 

S8: Foi, eu coloquei poucos. 

S7: O meu domínio ta aberto. No meu caso, seriam todos os reais. 

S8: No caso o teu domínio aqui seria 1, 2 e 3. 

S7: E a minha imagem seria 2, 4 e 6. Mas, ta aqui, eu defini, domínio e imagem. 

S8: Ta, no caso a imagem é igual ao contradomínio. 

S7: É. Então eu vou aqui atrás o domínio e a imagem do exemplo ... 

S8: Olha, eu não coloquei, mas como foi o mesmo exemplo para todos... (S7 interrompe) 

S7: Já ficou subtendido o domínio e contradomínio. 

S8: É porque eu coloquei de R em C. 

S7: Ta, então o meu domínio no caso seria 1, 2 e 3 mesmo e a imagem 3, 5 e 7. Não é 
isso? Então ficou faltando isso no meu. 

S8: é, aí esse é igual a A e esse igual ao conjunto B e você faz um f de A em B. aqui, a 
tua imagem é igual ao contradomínio. 

S7: Realmente faltou defini isso. E agora, o gráfico. 

S8: O gráfico que você fez é o mesmo dessa função da fórmula? 

S7: Não, a função que veio na minha cabeça foi uma função par, ela corta o ... (S8 
interrompe). 

S8: É função identidade que se fala. Essa daí é a função f(x) = x. 

S7: É, f(x) = x. 

S8: Aí ta entendido que é de reais em reais, no caso. 

S7: Ta no plano cartesiano. Não ta faltando nada mais, então vamos pra b. Aqui eu me 
engatei um pouco, porque eu não consegui raciocinar direito. Eu fiquei com mais 
dúvida, por exemplo aqui eu tinha feito uma reta no gráfico, aí eu não sei se tinha 
que acrescentar alguma coisa na reta ou se eu podia fazer um outro gráfico. Mas, aí 
eu fiz aqui uma circunferência. 

Você fez a primeira? 

S8: Eu disse “não”, né. Porque esse meu exemplo aqui de R em C será sempre uma 
função, porém a título de ilustração, aí eu fiz isso. 

S7: Então, você pensou em modificar esse teu exemplo aqui, ele mesmo, né? 

S8: Porque o comprimento da circunferência em função do raio sempre vai ser uma 
função. 

S7: É, um vai depender do outro. 

S8: Aquilo já é (pausa) Como é que se diz? Aquilo já vai ser fixo, sempre o comprimento 
da circunferência é igual a 2πr. 

S7: Isso. 

S8: Aí eu disse que não, mas a título de ilustração, aí eu peguei os mesmos dados ... (S7 
interrompe) 

S7: De qual? 
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S8: Da modalidade que se representa por um diagrama de Venn. Eu peguei, por exemplo 
um mesmo x, um mesmo elemento do domínio leva a dois valores do contradomínio. 
Aí, no caso, não é função. 

S7: Nesse caso, eu também peguei o meu diagrama, da questão acima e só fiz 
relacionar um elemento, no caso, com duas imagens, quebrando a função, né?. Aqui 
dava pra fazer isso. Na tabela, eu fiquei em dúvida, você fez a tabela? 

S8: Não, eu não peguei, porque eram valores ... só peguei o diagrama. 

S7: Agora que eu olhei o teu. O da função, você mexeu na função? 

S8: Não, porque é a mesma daqui da tabela. O que eu poderia fazer era o gráfico 
cartesiano pra essa aqui. 

S7: Então só é mexer no terceiro exemplo e no quarto, que é do gráfico. 

S8: Dá, eu acho que dá. Podia fazer assim (pausa), pegaria no caso do meu exemplo, o 
0,5 levaria ... Agente sempre tem a idéia de que no gráfico cartesiano agente 
representa uma função sempre por uma coisa constante, mas pode ter uma função 
só com pontos. 

S7: Eu sei. 

S8: Igual aqui, os pontos ficaram alinhados. Se eu pegasse todos os valores reais, aí 
dava uma reta. Pelo menos é a idéia que eu tenho, né? Olha aqui, 0,5 vai com o π, o 
1 com ... (S7 interrompe) 

S7: Ah, entendi. 

S8: Ia levar em dois valores. 

S7: Então deixar eu modificar o meu. No exemplo 1 e 2 não é possível modificar. 

S8: Não, no caso do meu exemplo, né? No seu, eu não sei se dá pra modificar. 

S7: No meu, olha o exemplo 1, 2x + 1, mesmo que eu acrescente um expoente ou algum 
outro termo na minha função, vai continuar sendo uma função. A tabela também, eu 
tentei aqui fazer, só que eu joguei aleatoriamente. 

S8: Pode fazer 2 com 4 e fazer também 2 com 8, aí não dava. Porque o mesmo 2 tá 
levando no 4 e no 8. 

S7: Então, porque eu fiz aqui, eu botei aqui 2 com 4  e 4 com 4 e 8 e 2. 

S8: Aqui no caso, é função, porque tem dois domínios que levam numa única imagem, 
isso pode. Agora um domínio levar em duas imagens diferentes. 

S7: Eu ia colocar (pausa). É, eu coloquei errado, eu me enganei realmente. Então no 
meu primeiro exemplo, não é possível (pausa). Porque sempre vai ser uma função. 
Agora o exemplo 2, é aquilo que você falou, foi o que eu pensei na hora, mas fiz 
errado. Aí no caso seria 2 com 4 e 8 e o 4 com 10. Para o exemplo 3, ta certo né? 
Aqui que eu fiquei em dúvida. 

S8: Pega a mesma função aqui, no caso não dá pra mudar ela (pausa). A não ser que 
você coloque bem aqui, olha, vamos dizer, coloca um ponto bem aqui olha, ou seja, 
não vai mais ser função. Por que? 

S7: Vai ter um ponto fora. 

S8: Vai ter um ponto. Olha o 3 vai levar num ponto na reta que vai ter a imagem em 3 e 
ele vai levar no 4, ou seja, vai ter duas imagens diferentes com o mesmo domínio, aí 
não era mais função. 

S7: Então posso fazer isso. 

S8: Pode sim. 
 



 xx 

S7: Eu coloco só um ponto, ou mais de um? 

S8: Só um basta. 

S7: Aí não será mais uma função. E na segunda questão? Você disse que era ou não 
era? 

S8: Bem, de cara, se for de reais em reais, não vai ser uma função, porque isso aqui é 
uma circunferência de centro na origem e raio 1. Aliás qualquer valor entre –1 e 1, 
ele vai ter duas imagens, né? Uma positiva e uma negativa, por exemplo, 0,5 e –0,5. 

S7: Eu sei. 

S8: Aí no caso, não é uma função. Mas, eu tentei isolar o y. 

S7: Pra mostrar os valores que tem que encontrar. 

S8: Aí, no caso, quando isolei o y, ficou 21 x−± . 

S7: Ou seja, pra qualquer valor de x que jogar aqui na raiz, vai encontra um valor positivo 
e um valor negativo. 

S8: Isso. E ainda, se eu colocar um valor maior que 1 pra x, ou menor que –1 pra x, vai 
dá uma raiz negativa. 

S7: Ou seja, vai dá um número complexo. 

S8: Isso. Aí eu justifiquei que para qualquer valor de x corresponde dois valores de y, um 
y positivo e um negativo, foi o que eu quis dizer. Aí coloquei que não era função se 
for de reais em reais. Agora, caso seja uma função com o domínio no intervalo de –1 
a 1 e ele leve num de 0 a 1, é como se eu pegasse só a parte de cima dela, aí isso 
aqui é função. 

S7: É, porque pra qualquer parte do gráfico que passar uma reta, vai cortar num único 
ponto. 

S8: Ou seja, aí eu tiro aquele menos daqui da frente. Fica só a parte positiva 

S7: Aí ela vai ser função. 

S8: É, mas eu tenho que eu definir o domínio também. É de –1 a 1 que leva um 
contradomínio de 0 a 1. 

S7: Então ta. Mas, o que ela que saber é essa aqui. Continua sendo função? 

S8: Pois é, mas não tem de quem leva em quem. 

S7: Ah, não definiu se é de A em B, ou de B em A. 

S8: Não tem aquele estudo do domínio: “encontre o domínio da função”. Ele ta afirmando 
que é uma função, então tem que encontrar um domínio que satisfaça aquela função 
e se fugir daquilo, não é função. 

S7: Então deixa eu consertar aqui. Vai ficar ... Sim, mas falou que não era, depois fechou 
um espaço e disse que era. 

S8: Não, eu fiz uma consideração pra dizer mesma ... (S7 interrompe) 

S7: Então, é isso que eu quero saber, se agente vai dizer que é ou que não é. Porque eu 
disse que não é. 

S8: Por que você disse que não era? 

S7: Bom, eu tinha pensado praticamente nisso que você falou. Porque como ta elevado 
ao quadrado, sempre eu vou ter dois valores para quem eu isolar na função. Por 
exemplo, se eu isolar o x, quando eu jogar valores pra y eu vou encontrar dois 
valores pra x. Se eu isolar o y, com você fez, e eu adotar valores pra x, eu vou 
encontrar dois valores pra y. Então, sempre eu vou achar dois valores em qualquer 
direção. 
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S8: Me veio uma dúvida agora, será que qualquer domínio e contradomínio eu vou ter 
sempre essa igualdade como sendo não função? Se fosse zero, aí zerava, né?. 

S7: Sempre vai ter dois valores. 

S8: Sempre tem dois valores. Então, não precisa eu definir que é de reais em reais isso 
aqui. 

S7: Era isso que eu estava querendo te dizer. Nunca vai ser função. 

S8: Qualquer domínio e contradomínio. Ta, bom. 

S7: E essa consideração? 

S8: Eu coloquei aqui, caso aconteça isso aqui, aí vai ser função, mas não precisava. 

S7: Então, agente ta chegando a um ponto comum de que ela não é função. 

S8: Não é função, em qualquer caso. 

S7: Deixa ajeitar aqui que não é função, aí o teu isolou o y. 

S8: Não é função, porque cada valor, não diria nem domínio, porque falar em domínio já 
ta levando em consideração que já é função. Então, qualquer elemento do primeiro 
conjunto que se vai fazer uma relação se ele levar em dois valores diferentes, aí 
então, essa relação não vai ser função. 

S7: Vou colocar assim: pois para qualquer elemento de um dos conjuntos adotado, posso 
dizer assim, encontraremos sempre dois valores no outro conjunto. Acho que só, né. 

S8: Vamos ver essa outra aí. Qual a sua opinião? 

S7: Eu disse que sim. 

S8: Eu disse que sim, também. Olha y = 2 é uma função, pois para todo valor de x, y vai 
sempre igual a 2, logo y depende de x, porque ... (S7 interrompe) 

S7: Depende de uma determinada forma, entre aspas, né? O resultado nunca vai variar, 
vai ser uma função constante. 

S8: Isso. 

S7: Depende, porque foi justamente o que eu coloquei no meu: pois uma função depende 
de dois conjuntos, estabelecendo uma relação entre eles. 

S8: É, ta certo, ta certo. 

S7: Porque sempre vai ter um valor, mas não quer dizer que ela vá depender 
diretamente. 

S8: Mas, aí tu já ta dizendo que é função. Aí, o menino que diz que não, ele diz que não 
é função justamente porque não tem relação... ele já sabe que a função depende de 
dois, é uma relação entre dois conjuntos, onde os elementos de um conjunto é o x e 
o outro é o y. 

S7: No caso de x não vai alterar. Pois é, é uma função, agente chegou a esse ponto 
comum. 

S8: É, mas na tua resposta tá afirmando que tem uma relação entre o x e y. Eu também 
(pausa). Vamos ver, y é uma função, pois para todo x, y vai ser igual a dois. Quando 
agente fala para todo x, y é sempre igual a 2, depende ou não depende? 

S7: Não depende. Esse é o problema. Se agente for levar a definição ao pé da letra, 
agente vai entender que se o teu x não ta variando, não tá modificando de forma 
alguma o resultado de y, isso quer dizer que o y não depende de x. Só que esse que 
é o detalhe, é uma função, porque vai ser uma função constante. Aí que ta o 
problema, qual é a relação do y com o x? 
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S8: Eu acho assim, essa idéia de depende, da variável dependente, ela é um pouco, 
vamos dizer assim, ela tem uma restrição, né? Você tem a variável dependente, que 
é a variável que vai dá o conjunto imagem e a independente que é os elementos do 
domínio. 

S7: Isso. 

S8: Então sempre, essa depende dessa, né? Então agente sempre faz essa relação. Se 
uma depende da outra, então é função. Mas, na verdade o que ocorre na função, 
qual é a definição de função? Cada elemento do domínio, do primeiro conjunto, ele 
vai ter um único representante ... (S7 interrompe)  

S7: No conjunto imagem. 

S8: Não, associado a um único elemento no contradomínio, no caso. 

S7: No contradomínio, tá certo. 

S8: Sabendo que já é função. Então, na verdade não tem essa questão de dependência 
aí. Basta que satisfaça essa definição. E se for ver a representação gráfica disso, 
para qualquer valor do x , sempre vai pro 2 

S7: Então, esse que é o detalhe. Não vai ser uma relação entre dois valores, nem uma 
dependência. 

S8: Não importa se depende ou não , na verdade. 

S7: Então, tem que existir dois conjuntos pelo menos.  

S8: Se satisfaz a definição de função. 

S7: Como vamos colocar então essa terceira? 

S8: Acho que eu vou tirar essa aqui.  

S7: Sim, é uma função. E a justificativa? 

S8: Agente conclui que não depende mesmo de x. 

S7: Então, aí no caso você pôs que depende. 

S8: Foi. 

S7: Vou colocar que apesar dos valores de y não dependerem dos valores de x (pausa). 

S8: Apesar de para todo x, o y igual a 2, y independe de x. No entanto, isso não vai me 
dizer que não posso concluir que não é função. 

S7: Então, tem que dizer que satisfaz a definição de função. A definição de função é 
satisfeita por que? É isso que agente tem que dizer. 

S8: Agora só falta ajeitar o texto. Y é função, para todo x, y é sempre igual a dois, aí 
então, y independe de x (pausa). 

S7: Falta justificar, porque isso ainda não justifica . 

S8: Agora é dizer que é função porque tá de acordo com a definição, não precisa colocar 
aqui ... (S7 interrompe) 

S7: No entanto, a definição de função é satisfeita. Não precisa justificar porque é 
satisfeita? 

S8: Acho que não. Agente vai dizer que todo x leva num único y. 

S7: Então eu vou parar aqui, a definição de função é satisfeita. Eu colocar ainda: pois 
para todo valor de x vou encontrar uma valor para y, que será o mesmo. 

S8: É. Tá bom. 

S7: Essa quarta aí. Eu disse que sim. 
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S8: Eu coloquei uma vez que apesar de serem leis de formação diferentes são aplicadas 
em domínios (intervalos) diferentes, não ferindo a definição de função. Porque se 
elas fossem leis de formações diferentes com o mesmo domínio, aí teria dois pontos, 
dois valores diferentes para o domínio.  

S7: Ou seja, pra cada elemento do domínio eu teria dois elementos na imagem. 

S8: Isso, porque tinha duas leis de formação diferentes. 

S7: Tá certo. (pausa). Essa quinta, acho que ta tranqüila, né? 

S8: É aquela idéia de função. 

S7: É, aquela que paga o gráfico e corta com várias retas, não pode cortar em mais de 
um ponto. 

S8: É aquela idéia: um elemento do domínio leva numa única imagem. 

S7: Tá. O primeiro não é função, por aquele motivo lá da frente. O Segundo é função e 
agente pode até tomar como referência essa relação aqui: duas equações de 
correspondência, vamos ter duas partes do gráfico diferentes, só que os domínios 
são diferentes, esse domínio vem lá do menos infinito até zero e esse vem do zero, 
aberto, não tem o zero, até o mais infinito. Ou seja, são domínios diferentes aqui. 
Então essas condições poderiam ser satisfeitas. 

S8: Aqui, é o seguinte: essa aqui é função se eu tiver os elementos do domínio vão ser a 
reta x e o contradomínio e a imagem, vai ser a reta y. Agora se disseres que teu 
contradomínio é a reta x e teu domínio a reta y, isso aqui não é função. 

S7: Eu não tinha pensado isso. Realmente devia ter feito alguma consideração. Porque 
eu não observei dessa forma, eu pensei que não precisaria fazer nessa direção. 
Mas, pelo menos bateu a resposta. 

S8: Mesma coisa vai ser pra essa da função constante. Se inverter o domínio e o 
contradomínio, aí olha, não é mais função. Todos os valores. Não, um valor de x, vai 
levar em diferentes imagens. 

S7: Vamos passar pra sexta questão. No caso eu risquei aqui. Tentei fazer um gráfico, 
pra ter uma idéia. E qual foi a tua resposta? 

S8: Da sexta, figura 1, né? 

S7: Logo de imediato, quando eu vi a primeira figura, eu pensei logo numa reta e aí veio 
aquela definição, de que por dois pontos passam somente uma única reta. Aí, eu 
marquei a letra b, uma. Aí depois eu parei, olhei direito e disse não, não  posso 
afirma que só uma reta, eu posso ter uma hipérbole, uma parábola, sei lá, posso ter 
outros tipos de gráfico. Aí eu risquei e marquei a letra d, mais que duas. 

S8: Eu coloquei “mais que duas” também. Tem uma reta, pode ser uma parábola, uma 
hipérbole, pode ser uma exponencial também, agente não sabe esses valores de a e 
B. 

S7: E qual foi a sua justificativa? 

S8: Eu coloquei, no primeiro caso ... (S7 interrompe) 

S7: Coloquei que tanto para figura 1 como para 2 poderemos ter mais de um gráfico, pois 
através dos pontos podem passar tanto retas como curvas. Não ficou bem definido. 
(Pausa) 

S8: No primeiro caso posem ser aplicados os gráficos: reta, parábola, hipérbole, 
exponencial. Além de poder representar o gráfico de uma função com mais de uma 
lei de correspondência. 

S7: Isso.   

S8: Aqui, se você pensar, só tem uma alternativa. 
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S7: Tipo o que? Uma senóide. 

S8: é, uma função trigonométrica.  

S7: Eu fiquei na dúvida se podia colocar o que você falou aqui, essa de mais de uma lei 
de correspondência. Aí eu fiquei pensando se eu podia fazer retas, uma assim aqui, 
daqui uma outra pra cá. Será que eu podia fazer isso? 

S8: Que é o caso de mais de uma lei de correspondência. Se você pode aplicar mais de 
uma lei pra esse domínio, de A até B, e outra pra esse de B até C, tem mais de um 
gráfico. 

S7: A minha justificativa eu achei muito vazia. Porque eu falei assim, tanto pra figura 1 
como para 2 poderemos ter mais de um gráfico, pois através dos pontos podem 
passar tanto retas como curvas. O que você acha que eu devo colocar aqui pra 
complementar? 

S8: Na segunda figura? 

S7: É. Foi que eu já defini tanto pra uma como pra segunda. 

S8: O primeiro caso tem várias alternativas, como coloquei aqui., que é a justificativa 
para o segundo caso, porque se eu não pudesse usar mais de uma lei de 
correspondência para esse segundo caso, eu não ia consegui visualizar mais de um 
gráfico aí. 

S7: Difícil, né? 

S8: No máximo, dois. (pausa) A justificativa pra essa segunda pra ti poder representar, 
eu acho que, eu não vejo outra. Assim, gráfico mesmo eu consigo imaginar dois só. 
Uma parábola, vamos dizer. Eu acho que ela deixou bem aberto essa aí.  

S7: Bem mesmo. 

S8: Sabe por que? Quando fala em gráfico tem que ter uma fórmula associada a ele? 

S7: Geralmente tem. Porque se transformou num gráfico, porque tinha uma lei de 
formação. Então geralmente agente tem. 

S8: Porque se não for obrigatório ter uma fórmula associado a ele ... (S7 interrompe) 

S7: Eu acho que é obrigatório sim. Por que agente não constrói o gráfico a partir de 
resultados? Eu acho que é obrigatório sim. 

S8: Porque se não, agente poderia fazer isso aqui, olha, isso, isso, vários ... (S7 
interrompe) 

S7: Poderia ser o gráfico de uma onda, uma onda qualquer. Tipo assim, uma freqüência, 
onde você pudesse modificar amplitude, poderia modular ela, sei lá. Poderia 
modificar, ora ela taria aqui, ora mais em baixo, sei lá, que pudesse modificar aqui 
alguma coisa. Na verdade eu acho que tem sim uma lei de formação. 

S8: É, ta bom. 

S7: Vou colocar que para a figura 2, só seria possível (pausa) com mais de uma (pausa). 
Tá a sétima. O que você fez na sétima? 

S8: Eu defini função como sendo toda relação entre dois conjuntos quaisquer, A em B, 
onde cada elemento de A, agente vai chamar de domínio, está associado a um único 
elemento de B, que agente vai chamar de contradomínio. A representação é f, dois 
ponto, A em B. 

S7: Eu não fiz a representação. Eu apenas conceituei. Que uma função é uma terna, 
formada por um domínio, uma imagem, uma imagem que eu quis dizer é uma 
imagem, não uma imagem de um único elemento. Então, é formada por um domínio, 
uma imagem e uma lei de correspondência. Tá faltando alguma coisa? 
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S8: Seria uma terna, que seria a relação de correspondência e os dois conjuntos. 

S7: O domínio e a imagem. 

S8: Só que tem que dizer que tipo de relação é essa. Você já ta afirmando que é 
domínio, que é imagem. Tem que dizer que essa relação pra ser função ela leva 
cada elemento ...(S7 interrompe) 

S7: Então eu posso colocar assim: uma função é uma terna ...(S8 interrompe) 

S8: Aí tu representa ela pra poder fazer referência. 

S7: Como? f de A em B. 

S8: Não. Não vai dizer que é uma terna? Então é f, vírgula, A, vírgula B. 

S7: Tudo entre parênteses? 

S8: Tudo, não é uma terna? 

S7: Ah tá, os três elementos, no caso. Aí eu vou falar o que você disse. 

S8: Isso. Onde cada elemento de A está associado a um único elemento (pausa). 

S7: Aí eu ponha aqui f de A em B? 

S8: É. Então acabou. 
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APÊNDICE IV 

TRANSCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO JUNTO A DUPLA D1 
FASE II (ETAPA 2) 

 
 

A seguir, apresentaremos a transcrição do conteúdo audiogravado referente as 

discussões que ocorreram durante a fase de intervenção junto aos sujeitos pesquisados, 

reunidos em dupla. 

 
 
DUPLA 1 (Sujeitos S1 e S2) 

P: Pesquisador 

 
P: Primeiro para o S2, eu gostaria que você lê-se sua definição e se você quiser mantê-

la, você mantém ou se você quer fazer alguma alteração. 

S2: Não. Eu acho que vou manter a definição: é uma terna constituída por um domínio, 
uma imagem e uma lei de correspondência. 

P: S1, você deu duas respostas. Leia então, sua primeira definição. 

S1: Primeira definição é a seguinte: é uma relação constituída por um domínio, uma 
imagem e que obedece uma lei, sendo que uma abscissa do domínio não pode ter 
mais de uma imagem. Já a segunda: é uma terna constituída por um domínio, uma 
imagem e uma lei. 

P: E qual dessas duas você considera a mais coerente, que você quer manter? 

S1: Eu penso que a segunda ela é uma extensão da primeira, dessa primeira definição. 
Certo? Ela deixa do ponto de vista matemático mais segura. Entendeu? A primeira 
não, quando eu falo aqui eu simplesmente digo uma lei, acho que faltaria acrescentar 
de correspondência e a primeira eu ainda digo que: sendo que uma abscissa do 
domínio não pode ter mais de uma imagem. Na realidade seriam as abscissas do 
domínio, todas elas, elas não podem ter mais de uma imagem pra que seja uma 
função. 

P: Então, vocês dois mantém a definição de sendo terna constituída por esses 
elementos, um domínio, uma imagem e uma lei de correspondência. 

S1: Certo. 

S2: Certo. 
P: Então, eu gostaria que vocês anotassem essa resposta aí no papel.  

Bom S2, aí na questão 1 do item a, você colocou como exemplo de função indicado 
por uma fórmula f(x) = ax + b. Eu queria que você identificasse nessa fórmula os 
elementos que você destacou aí na sua definição: um domínio, uma imagem e uma lei 
de correspondência. Onde é que aparece nessa fórmula a sua definição? 
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S2: O domínio vão ser os valores que eu vou acrescentar aqui no ax + b, a imagem vai 
ser o valor f(x), que vai dar e a lei é o próprio f(x) = ax + b. 

P: Mas quais seriam esses valores que você citou aí? Seriam valores quaisquer? 

S2: É, acho que sim. 

P: Você pode descrever pra gente? É pra eu saber melhor quais seriam esses valores. 

S2: Por exemplo, poderia ser f(x) = 5x + 1. Aí, se eu fizer o x igual a 1, o meu f(x) vai ser 
igual a 6. Então, isso aqui é o domínio e esse aqui vai ser a imagem. 

P: Então, são esses os três termos que você está vendo aí da sua definição. 

S2: Isso.  

P: Agora, no exemplo gráfico, onde é que estão esses elementos aí da definição: 
domínio, a imagem e a lei? 

S2: O domínio são os valores do eixo y. Não, desculpa. Do eixo x. A imagem vai ser aqui, 
no eixo y e a lei depende da função que eu for escolher aqui, que deu essa reta. 

P: E essa seria uma função de que tipo? 

S2: (Silêncio) Linear? 

P: Tudo bem. Olhando aqui pra tabela, quais seriam os elementos destacados aí na sua 
definição? 

S2: O domínio é esse aqui, os valores do x, a imagem aqui, os valores do y e faltou a lei, 
que eu não coloquei aqui ... (S1 interrompe) 

S1: Mas, pra tabela não seria necessário. Basta transmitir a idéia de função: cada valor 
que você ta atribuindo, um termo qualquer, x no caso, você vai obter um y. Tudo 
bem? Desde que esse y obtido não seja o mesmo pra todos os valores de x que eu 
atribuí. Ou melhor, pode ser. Tá? O que eu quero dizer na realidade é o seguinte: se 
eu tenho ... (S2 interrompe) 

S2: Que o x não pode ter dois valores. 

S1: Se eu tenho um x apenas, esse x não vai poder ter dois valores, como S2 falou. 

P: Mas S2, você pensou em alguma lei especificamente aqui? 

S2: Não, eu só fiz. Foi aleatoriamente que eu fiz a tabela. Não cheguei a pensar numa 
função, numa lei de correspondência. 

P: E pro diagrama?  

S2: Bom, pro diagrama, o domínio vai ser o conjunto de partida, que é o A, de onde ta 
partindo as flechas e o B, a imagem. 

P: E a lei de correspondência seria qual? 

S2: (Silêncio) Ah! (S1 interrompe) 

S1: Seria um f qualquer S2, no caso. 

S2: É, seria. 

S1: Desde que esteja obedecendo esse sentido, né S2: de cada um desses termos 
tenham apenas uma imagem do conjunto B, no caso, de A no conjunto B. Aí é 
possível determinar a lei disso aí. Pode ser, por exemplo, f(x) = ax + b ou f(x) = ax² + 
bx + c, por exemplo, uma função do segundo grau, ou uma outra função qualquer. 

P: Agora, se eu perguntar se você poderia dar outros exemplos de função indicado por 
fórmula, utilizando a definição que você colocou: uma terna constituída por um 
domínio, uma imagem e uma lei de correspondência. Pra fórmula, tem uma outra lei 
que você pense? 
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S2: Acho que tem várias, né. Pode ser 
x
1

 ou f(x) = 2

1
x

, tem um monte. 

P: E onde é que está aqui os elementos citados na sua definição? O domínio, a imagem 
... Buscando sempre a definição. 

P: E a lei de correspondência? 

S1: A lei é o que vai reger, por exemplo:  quando eu digo, no caso, que um litro de açaí 
custa três reais, quando eu for comprar, por exemplo, três litros de açaí, aí eu vou 
obter, é gastar nove reais. Então, a lei que rege isso aí, ou seja, de um litro pra três e 
quando eu substituir, digamos que seja f(x) = x, no caso, tudo bem? Então, quando 
eu atribuo que f(x) é igual a 1, isso aqui me dá três reais, tudo bem? Agora quando 
f(x) for igual a três, por exemplo, na realidade seria um 3x aqui, tá? Três vezes três 
que é igual a nove reais, então a lei de formação disso aqui seria f(x) = 3x. 

P: E foi essa lei que você pensou aqui no exemplo? 

S1: Isso, pro primeiro mês. 

P: E para os outros meses teria outra lei? 

S1: Eu acho que sim. Porque, no caso do mês de fevereiro eu já teria o que? É, dois 
reais o preço do açaí, nesse caso já seria f(x) = 2x. Aqui furou a minha definição. 
Mas, nesse caso pra cada mês eu teria uma função. 

P: Teria uma função pra cada mês? 

S1: Isso. 

P: E pro diagrama, quais seriam as três coisas que você apontou na definição? 

S1: O domínio, no caso, seria representado pelos elementos do conjunto A, chamado de 
conjunto de partida e da imagem seriam esses correspondentes, aqui no caso seria 
um único elemento que está em B, aqui no caso é a função constante, uma f(x) igual 
a um K qualquer. Certo? 

P: Na lei de correspondência você indicou 2x + 1 ... (S1 interrompe) 

S1: É, w(x) = 2x + 1, é uma função linear também. É, nesse caso, o domínio que eu 
obtenho aqui são os valores que eu vou atribuir pra x e a imagem vai ser o valor que 
eu vou obter quando eu faço essa substituição em x, pra w(x). Por exemplo, se eu 
tomo x igual a 4, w(4) quando eu obtiver o resultado aqui é que é a minha imagem, 
no caso vai ser 9. 

P: Então esse domínio vai ter valores quaisquer? 

S1: É, pertencentes ao reais, no caso e que estejam no eixo das abscissas.  

P: E a imagem? 

S1: A imagem vão ser reais também, só que já contidas no eixo das ordenadas.  

P: E aqui no gráfico, quais seriam os elementos da definição? 

S1: Os do domínio seriam esse valores aqui, 1, 2, 3, aqui nesse eixo das abscissas, que 
corresponde ao valor pago por mês e a imagem vai ser esses meses que eu 
encontro, que eu acho que seja isso aqui, o que furou também. Mas, nesse caso eu 
coloco aqui um gráfico e esse gráfico deve ter uma lei de formação qualquer. 

P: No caso você tinha pensado nesse gráfico com relação a essa tabela? 

S1: Isso, com relação a essa tabela aqui. 

P: Agora aqui, você poderia me dá exemplos de outros diagramas, diferentes desse, que 
represente uma função? 
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S1: Posso sim, sem problema. Por exemplo, se eu tenho um conjunto A qualquer, 
constituído por elementos a, b, c e d e um outro conjunto B qualquer, constituído 
pelos elementos x, y, z e w, ok? Então, nesse caso eu tenho que todos esses 
elementos de A vão estar, ou melhor, estão correspondendo a um valor em B , no 
caso obedecendo a uma lei de função qualquer. 

P: Qual seria o domínio, a imagem e a lei ? 

S1: O domínio seria o conjunto A, conjunto de partida e a imagem seria o conjunto B, que 
obedece a uma lei qualquer g(x) ou melhor g(k) digamos, onde esse k corresponde 
aos valores do conjunto A. 

P: Você poderia me dá exemplos de outras fórmulas ? 

S1: Sem problema, f(x) por exemplo, corresponde, é igual a sen x. 

P: E onde está aí o domínio, a imagem ? 

S1: O domínio também vai estar contido no conjunto dos reais e a imagem, é os valores 
compreendidos entre 1 e –1 já que se trata de uma função circular. 

P: Tem alguma outra lei que você pense ? 

S1: Tem dos cossenos, das tangentes, da secante, cossecante. 

P: Diferentes dessas, você pode me dizer ? 

S1: Tem a função quadrática, a função 
3

1
x

, é (silêncio). As funções logarítmicas, 

naturais, exponenciais, modulares e uma série de outras. Na verdade existem “n” 
funções que regem as leis da natureza. 

P: E aqui no gráfico, você fez essa curva. Tem outro gráfico que você pense ? 

S1: Um gráfico muito interessante é o seguinte: se uma bicicleta agente marca um ponto 
no pneu de uma bicicleta, por exemplo, e faz essa bicicleta se mover agente observa 
que o ponto constituído nesse pneu da bicicleta ele passa a executar esse 
movimento aqui, te? Então esse seria o gráfico de uma função. 

P: E qual seria o domínio e a imagem? 

S1: O domínio seriam os valores que agente encontra aqui no eixo dos x e os valores que 
eu obtenho pra o eixo dos y corresponde a imagem, sendo até um valor z = t. 

P: Esse z representa o que? 

S1: é o valor máximo que essa função consegue atingir. 

P: Seria um número? 

S1: Um numero qualquer. Vai depender do raio da bicicleta. 

P: E para o x não tem esse valor máximo? 

S1: Não, não tem, pode ser um valor qualquer. 

P: Tem outro gráfico que você pense? 

S1: Tem sim. Tem uma função que eu acho muito interessante também, só que eu não 
sei a lei de formação dela, mas ela tem. Bom, ela executa esse movimento aqui. 

P: E onde é que está a definição aí? O domínio, a imagem e a lei de correspondência ? 

S1: O domínio vai corresponder a um valor qualquer do eixo x e no caso da imagem o 
eixo y. 

P: Mas vai ser qualquer valor para o x e qualquer para o y? 
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S1: Não, pro y não. O y vai ter um intervalo em que dependendo do raio, uma espécie de 
raio que eu botei aqui, na verdade o gráfico não seria tão assim, porque eu teria 
valores que tem imagens iguais, seria uma coisa mais esticada. E no caso da 
imagem ela vai variar entre um valor –k e um valor k qualquer. Então, essa imagem 
vai está compreendida nesse intervalo aqui fechado –k a k. Já o x pode ser qualquer 
valor pertencente aos reais. 

S2: Voltando aqui pra S2, você colocou na segunda questão que perguntava se essa 
igualdade x² + y² = 1 representa ou não y como função de x. Aí você não respondeu 
se sim ou não, você só disse assim: tem-se que construir o gráfico. Então, eu 
gostaria de saber primeiro qual a sua opinião? 

S2: Olha, eu acho que não é uma função, porque se você passar uma reta paralela ao 
eixo y, vai ter dois valores, vai cortar o gráfico em dois pontos. 

P: E por que você respondeu que tem que construir o gráfico ? 

S2: Eu pensei que se no caso é uma função tem que construir o gráfico às vezes pra 
saber se é ou não uma função. 

P: Pra utilizar essa situação de traçar retas paralelas ao eixo y? 

S2: Isso. 

P: Então pra você só será função se essas retas tocarem em apenas um ponto? 

S2: É. Quando tocar em dois aí não é função. 

P: Bom, então você considera que essa igualdade não representa y como função de x? 

S2: Não é função. 

P: Gostaria que você anotasse essa resposta e colocasse o motivo, justificasse sua 
resposta. Agora, eu gostaria que você identificasse aqui os termos da definição, ou 
seja, o domínio, a imagem e a lei, porque você está me dizendo que não é função, 
então partindo da definição, como é que você pode identificar que essa igualdade não 
é função? 

S2: O domínio vão ser os valores do eixo dos x e a imagem vai ser do eixo do y, no caso, 
o maior valor de x vai ter duas imagens, um valor de x vai ter duas imagens em y. 

P: Mas na definição você disse assim: é terna constituída por um domínio, uma imagem e 
uma lei de correspondência. Eu quero saber como essa definição garante que essa 
igualdade não é uma função, onde essa definição tá garantindo isso. 

S2: Bom, (silêncio) pra dizer que não é função. Realmente ... S1 interrompe) 

S1: S2, a questão é a seguinte: tem um domínio e vai ter uma imagem e uma das 
condições pra ser função é que cada elemento do domínio tenha uma única imagem. 

S2: Só que não está na definição isso. A não ser que aqui, olha um domínio e uma 
imagem. Entendeu? 

S1: Tá. 

S2: Se eu tomo um valor x qualquer aqui esse x vai ter duas imagens. 

S1: É, uma, duas e aí já fura a definição. E a idéia desse gráfico cai por terra, já vai ter 
duas imagens pra um único valor de x. Assim a definição continua válida. 

S2: Exatamente, a própria definição acaba de dizer que não é uma função. 

S1: Apesar de se, por exemplo, eu quisesse colocar y em função de x nesse caso aí seria 
outra história. 

P: Me explique melhor como você está pensando. 
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S1: Olha, por exemplo, se eu tenho que y é igual  a 1 – x², então y² = 1 – x² e eu poderia 

escrever isso aí com uma outra cara, que 21 xy −= , tudo bem? Então nesse caso, 
como nós sabemos que existe a raiz quadrada, considerando o campo dos reais, tá? 
Se x pertence aos reais, não vai existir raiz negativa, aqui dentro, por exemplo, se eu 
tomo x = 2 eu vou obter y é igual a raiz de 1 menos 4, então y é igual a raiz de –3 e 
isso aqui não é possível no campo dos reais, tudo bem? Então, eu tenho que ter 
valores menores que 1pra x , 0,5 por exemplo, dá 0,25. Na realidade aí esse y 
estaria em função de x e o gráfico assumiria essa cara aqui, entendeu? Ou seja, aí 
eu teria o que? No caso eu teria mais ou menos, na realidade eu teria duas funções 

aí, y poderia ser 21 x−+  ou y seria igual a 21 x−− . Então, nós teríamos, portanto 
duas funções para que essa equação tivesse uma relação com função, ou algo 
assim. 

P: E nesse gráfico qual seria o domínio, a imagem? 

S1: os elementos do domínio seriam os valores compreendidos entre –1 e 1 e o da 

imagem entre 0 e 1. Isso pra função positiva, no caso: 21 x−+ . Já o gráfico dessa 

nova lei aí 21 x−− seria a parte da função que está abaixo do eixo do x, seria isso 
aqui. E aí nós teríamos o domínio entre –1 e 1 e a imagem entre 0 e –1. 

P: Você concorda S2 com ele? 

S2: Concordo, pensando desse modo. 

P: E você vê aqui os termos da definição? 

S2: Vejo. 

P: Então me diga, o domínio, nessa primeira fórmula, seria qual? 

S2: -1 e 1 

P: E a imagem? 

S2: De 0 até 1. 

S1: Aí nós teríamos uma função no caso. 

P: Só nessas condições se teria uma função? 

S2: Só. 

P: Não teria uma outra situação que represente y como função de x? 

S2: Eu acho que não. 

S1: A não ser que nós pensássemos em, colocasse x em função de y e agora o domínio 
inverteria, passaria a ser os valores compreendidos entre –1 e 1 do eixo dos y e a 
imagem passaria a ser os valores entre 0 e 1 do eixo de x. 

P: Passando agora para questão 4. Aqui S2, você tem essa igualdade x² se x menor que 
0 e x + 1 se maior ou igual a 0. Aí você respondeu: é uma função, pois são duas 
funções, x² e x + 1, para determinados valores de x, e você colocou as condições, x 
menor que 0 e x  maior ou igual a 0. Então, eu queria que você identificasse aqui onde 
é que se encaixa a sua definição, ou seja, a terna que você mencionou, constituída 
pelo domínio, imagem e lei de correspondência, porque você afirma que é uma 
função. 

S2: Tá, para valores, né, menores que 0, o domínio e a imagem vai ser obtida com os 
valores que eu vou jogar aqui nessa função y = x², nessa lei aqui. 

P: Pra y = x² qual vai ser o domínio então? 
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S2: Qualquer valor menor que zero. 

P: E a imagem? 

S2: A imagem vai ser os reais, só que positivo. Olha, qualquer valor que eu jogue aqui vai 
dá positivo, porque é elevado ao quadrado.   

P: Então, vai ser função pelo fato de cada uma das leis representar uma função? 
Separadamente? 

S2: Vai. 

P: Assim eu posso afirmar que é uma função? 

S2: Posso. 

P: Isso está de acordo com a sua definição? 

S2: Está sim. 

P: Me explique melhor, qual seria o domínio dessa função? 

S2: Aí eu tenho duas leis de correspondência, então eu vou ter dois domínios, um pra x² 
e outro pra x + 1. 

P: Isso significa que toda vez que tenha duas leis de correspondência, eu vou ter dois 
domínios? 

S2: é. E também duas imagens. 

P: S1, na sua resposta aparece que era uma função, pois uma função pode ser formada 
a partir de outras funções, o que é o caso da função apresentada. Então eu queria 
saber onde se encaixa a definição de função, a terna constituída por um domínio, uma 
imagem e uma lei? 

S1: Na realidade esse y corresponde a uma função condicional, tudo bem? Ou seja, eu 
tenho que y está em função de duas outras funções, f(x) e outra g(x), onde eu 
escrevo f(x) como sendo x² para valores de x menor que zero e g(x) igual a x + 1 
para valores de x maior ou igual a zero. Então, nesse caso, esse x aqui é formado 
por duas outras funções, então, os valores de x continuam sendo o domínio da 
função, no caso para x reais, com condições é claro. Ele diz o que? Que se x for 
menor que zero pra todos os valores de x negativos, no caso, eu vou ter o que? Que 
obedecer essa lei de função, f(x) = x², ta? Caso contrário, caso x seja maior ou igual 
a zero, eu já vou ter que obedecer outra lei de função. 

P: Então o seu domínio vai ser qual? 

S1: Todos os valores de x reais. Então, x nesse caso vai pertencer aos reais. 

P: E a imagem? 

S1: A imagem também corresponde a valores reais, tudo bem? A imagem pertence aos 
reais. Eu construí o gráfico dessa função e pelo gráfico confirma também que ela 
corresponde a uma função, por mais que ela dê um salto aqui pra x = 0, no caso da 
primeira função, pra todos os valores de x menor que zero, a segunda fecha esse 
aberto aí, vai pegar pra valores maiores ou iguais a x, por mais que esse valor aqui 
pra x igual a zero, no caso da primeira função seja aberto, mas esse valor de x = 0 
aqui não fica sem nada, digamos que ele vai na segunda função obter uma imagem, 
que é o 1. Aí agente tem valores reais pro domínio da função e, opa! Eu volto atrás, 
não são os reais, são os reais positivos, tudo bem? Já ia deixar passar uma coisa 
importante aí. Não são todos os reais, só os reais positivos. 

P: Eu gostaria agora que vocês discutissem as respostas de vocês, porque você S1 deu 
uma resposta e você S2 deu outra. Então, você S2, você concorda com a resposta 
dele?  
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S2: Bom, na resposta que ele deu ele pegou o domínio e a imagem de y, né. Pegou das 
duas logo. 

S1: Porque na realidade y está em função de outras duas funções, então o domínio ... 
(S2 interrompe) 

S2: O domínio vai ser tudo logo. 

S1: Exatamente. 

S2: Aí o domínio vai ser todos os reais positivos e a imagem os reais. 

P: Mas e aí S2, então você desconsidera essa idéia de quando eu tenho uma função com 
duas condições o domínio não vai ser o domínio de cada uma das leis? 

S2: Unindo, né? Unindo o domínio de uma com o domínio da outra aí você vai obter o 
domínio de y. 

S1: Isso, o domínio de y vai ser a reunião das duas. 

P: Agora na quinta questão aparecem esses três gráficos. Eu gostaria que primeiro você 
S2 me mostrasse em cada um dos gráficos os elementos da definição. 

S2: O primeiro gráfico na verdade é o mesmo gráfico da segunda questão, onde o eixo x 
corresponde ao domínio, a imagem os valores do eixo y, sendo que cada valor do 
eixo x corresponde a dois elementos do eixo y e isso não é função. 

P: E isso é o que está na sua definição? 

S2: Tá, eu estou convencida disso. 

P: E pra esse segundo gráfico? 

S2: Também é a mesma coisa. O domínio o eixo x e a imagem no eixo y. 

S1: Positivo, né? 

S2: Positivo. 

P: O eixo y positivo? 

S2: Os reais. 

P: Então, o x seria o domínio e o y a imagem positiva, que você falou agora que seria os 
reais. No caso, pra x não entraria os reais? 

S2: Sim, seria os reais, todos os reais no caso, tanto positivo quanto negativo. 

P: E nesse último aqui? 

S2: Também a mesma coisa. O domínio corresponde ao eixo x e a imagem o eixo y. 

P: Quem seria então os elementos do eixo x? 

S2: Todos os reais e a imagem também. 

P: A imagem seria todos os reais? 

S2: Não. Um número real porque aqui no caso é uma função constante. 

P: A imagem seria então um número? 

S2: É, um número positivo. 

P: S1, eu gostaria também que você me indicasse nessa questão os termos que surgem 
na definição. 

S1: Nesse caso, se nós considerarmos de que, considerarmos duas funções nesse 
primeiro gráfico, aí sim vamos poder dizer que, se for duas funções separadas, nós 
vamos ter o domínio com valores de todos os reais compreendidos entre –1 e 1 pro 
eixo das abscissas e no caso da imagem, considerando a primeira função positiva, 
f(x) positiva, nós temos a imagem compreendida entre 0 e 1. Se for negativa, f(x) 
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negativa, 0 e –1 aí vai ser a imagem. No segundo caso, esse segundo gráfico, nós 
teremos os reais como sendo o domínio dessa função, tá? E no caso do eixo das 
ordenadas apenas os reais positivos, como sendo a imagem. 

P: E a lei de correspondência? 

S1: A lei que vai relacionar os valores de x com o de y, no caso, que é muito parecida 
com essa lei da quarta questão, com a condição contrária, para x menor ou igual a 
zero aí eu obtenho x² como sendo a lei da função, já para x maior que zero, no caso, 
é a segunda situação, se aqui os considerássemos 1, entendeu? 

P: Esse último gráfico? 

S1: É o caso do gráfico da função constante. O domínio nós vamos ter como sendo todos 
os números reais que vão ser levados a um único valor em y, seria uma f(x) igual a w 
qualquer, onde esse w é um único valor, é um valor qualquer pertencente a y, onde 
todos os valores de x estão em correspondência com ele. 

P: Vamos passar agora para a questão 6. S2, você respondeu aqui para figura 1, 
inicialmente, que poderia ter o gráfico apenas de uma função, qual é essa função que 
você pensou? 

S2: Foi essa aqui, de uma reta que passa por A e B. 

P: Certo. Aí depois você respondeu que poderia obter o gráfico de mais de uma função, o 
que levou você a pensar nisso? E quais seriam essas funções que você pensou?  

S2: (Silêncio). Esse outro gráfico aqui. 

P: E você vê outra possibilidade além dessas duas? 

S2: Deixa eu pensar (Silêncio). Não. 

P: Vamos agora analisar a figura 2. Você indica também que é possível obter o gráfico de 
mais de uma função, aí você fez essas duas possibilidades aí. Você consegue ver 
outra possibilidade além dessas duas? 

S2: Não. 

P: Então você acha que há no máximo duas possibilidades em cada uma das figuras? 

S2: Isso. Pelo menos agora, só vejo essas. 

P: S1 você respondeu que existem mais de duas possibilidades. Você concorda com a 
resposta de S2? Eu gostaria que vocês discutissem sobre essa questão. 

S1: Na figura 1 eu vejo a possibilidade de uma grande quantidade de funções aqui, 
porque, por exemplo, a primeira situação de função seria essa, uma reta que passa 
por A e B e de B pode partir pra qualquer outra posição, desde que não faça essa 
volta, poderia ser isso aqui e aí eu poderia ter uma função condicional obedecendo 
essa lei e a outra possível lei que eu obtivesse aqui, entende? Aí eu já teria uma 
grande quantidade de funções. A outra poderia ser essa aqui. 

P: Aí você teria uma grande quantidade de funções? 

S1: Isso, cada uma dessas aqui, unindo essa função f(x) digamos, com essa daqui, 
digamos uma g(x), uma h(x), uma z(x) e essas outras aqui, seria uma função 
condicional formada por f(x) e uma dessas aí. Uma outra possibilidade, por exemplo, 
eu poderia ter isso aqui, essa situação e aqui a mesma coisa. Ou poderia ser pontos 
pertencentes uma parábola, pontos de uma função pertencente a função seno, ou a 
função cosseno e porque não a função tangente, cotangente. Eu vejo uma grande 
quantidade de função. 

P: E você S2, concorda com ele? 
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S2: Concordo sim, porque na verdade eu só consegui visualizar essas duas 
possibilidades aqui. Mas agora, vendo essas outras, concordo com ele. 

P: S1, você indicou que também pra figura 2 você teria mais que duas. Então, quais 
seriam essas possibilidades? 

S1: Por exemplo, nós poderíamos, olha só, no caso os pontos A e B podem pertencer a 
uma reta, a uma função f(x) = ax + b, ou os pontos A e B poderiam pertencer a uma 
parábola, bem como C e D, ou A, B pertencentes ao gráfico de uma parábola e B, C 
de uma função linear ou poderiam pertencer ao gráfico de uma função seno, uma 
função cosseno. 

P: E você vê outras funções além dessas? 

S1: As funções condicionais todas, por exemplo, como eu já falei se tivesse assim. Bem 
aqui o ponto A e aqui o ponto B e aqui o C, então nós teríamos isso aqui e isso aqui. 
Poderíamos ter outra situação também, aqui o ponto A e o ponto B e ficaria assim. 

P: Agora quero perguntar à vocês se esse gráfico representa o gráfico de uma função 
que satisfaz o enunciado dessa questão? (Silêncio) 

S2: Um gráfico com dois pontinhos. 

P: Então S2, você acha que sim ou acha que não? Gostaria que vocês discutissem a 
respeito desse gráfico. 

S2: Eu acho que é função, é função. 

P: Por que você acha? 

S2: Porque o valor do x que corresponde aquele ponto vai ter um valor de y só, cada 
valor aqui vai ter um valor de x e um valor pra y. 

P: Em cada um dos pontos? 

S2: Sim. 

P: E a sua resposta está de acordo com a definição? 

S2: Está. 

S1: Bom, como são dois pontos, eu não vejo função nisso aí, porque é o seguinte: nós 
temos um valor de x que vai ter como correspondente um valor em y, x igual a 1, vai 
ter um y igual a dois, mas não vai ter como encontrar uma lei que me permita 
escrever isso aí, por exemplo, f(x) = 1, então não daria porque seria uma função 
constante, então eu teria vários valores de x pra ter que atribuir aqui, mas não dá. 
Porque tem um domínio que seria um único valor de x e tenho uma imagem que vai 
ser um valor de y, mas não tem uma lei pra escrever isso aí. Se eu coloco um x 
qualquer ... (S2 interrompe) 

S2: Não seria duas, uma pra cada ponto? 

S1: Duas funções? Aí eu teria que restringir, colocar uma condição, se eu conhecesse o 
valor de y ali seria igual a 2, por exemplo, se x for igual a 1, entendeu? E uma 
segunda lei com a mesma condição, agora se x fosse igual a um valor qualquer, 2 
por exemplo, e eu tivesse um valor correspondente em y e aí seria uma função. 

P: Explique melhor essa sua idéia, escreva aqui por favor. 

S1: Observe o seguinte: você me dá este gráfico aqui, eu já vi este gráfico só que eu não 
vi como, espera aí, na verdade é uma função sim, porque eu tô lembrado de que é 
uma função. 

P: Você concorda com o que S2 respondeu então? 

S1: Concordo de que é função, com condições é claro. 
 
 



 xxxvi 

S2: Pode ter duas leis aí, uma pra cada ponto. 

S1: Bom, eu considero o seguinte: que seja uma função apenas, tudo bem? Mas, com 
duas condições, digamos que seja f(x) = 2 ou um valor k qualquer, se x for igual a um 
valor x1, tudo bem? E vai ser um valor w qualquer, se x for igual a um valor x2, 
entendeu? E aí eu vou ter o seguinte: que quando eu atribuir esse valor x1 aqui eu 
vou obter k, quando eu atribuir esse valor x2 eu vou obter um valor w. Não, não, não 
é isso. Eu não tô conseguindo vê função aqui, porque olhe, eu vou ter dois pontos 
apenas, tá? 

S2: É mais ou menos isso. Só que é uma função pra cada ponto. 

S1: Verdade, é verdade, é um f(k), se x for igual a x1 e vai ser um f(w), se x for igual a ... 
(silêncio). Não, deixa eu pensar melhor. 

P: Primeiro você disse que vai ser uma função com duas leis e agora você disse que vai 
ser uma função pra cada ponto ... 

S2: Eu acho que é uma função, uma função pra cada ponto 

P: Agora porque é uma função? Isso que eu quero que vocês discutam, partindo da 
definição que vocês me disseram. 

S1: A imagem não tem problema e o domínio sem problema, o que eu não consigo 
enxergar aqui é a lei. A lei eu não tô conseguindo enxergar, porque não vai ter lei aí. 
Vai ter apenas uma relação, eu tenho um valor x qualquer que vai levar num valor y, 
esse x é definido e y também, são valores constantes, entendeu? Eu não vejo lei 
nisso. 

P: Você vê alguma lei S2? 

S2: (silêncio). Não pode ser isso que você falou S1? 

S1: Não, espera aí deixa eu ver. (silêncio). É uma função condicional. Por que? Porque 
eu vou ter f(x) vai ser igual a k pra essa condição aqui, se x for igual a x1 que eu 
considero aqui e f(x) vai ser igual a w se x for igual a x2, então nós vamos ter uma 
lei, f(x) vai ser uma função condicional portanto, né? O domínio vai ser somente esse 
x, se nós considerarmos x igual a x1 e a imagem vai ser o k e o domínio vai ser x2  e 
a imagem vai ser w, se x for igual a x2, portanto esses dois pontinhos aí por incrível 
que pareça é uma função. 

S2: Mas pra ser uma função não tem que dá origem a um gráfico assim? 

S1: Não ... (S2 interrompe) 

S2: São só dois pontos? 

S1: Isso é o gráfico. 

S2: Esse dois pontos sozinhos são um gráfico? 

S1: Sim. 

P: Você acha que pra ser função os pontos devem estar unidos? 

S2: Bom, até então eu achava. 

S1: Essa questão foi a mais interessante, eu gostei dela. Deu pra pensar em cima disso, 
quem sabe um dia me perguntassem sobre isso aqui e eu não saberia responder. 

P: E esse outro gráfico vai ser função? 

S1: Vai. 

S2: Vai também. 

S1: Se nós consideramos esse outro gráfico com dois pontos, esse conseqüentemente 
também vai ser. 
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P: Então S2, onde estariam os termos da definição, o domínio, a imagem,... (S2 
interrompe). 

S2: O domínio seriam esses valores aqui x1, x2 e a imagem y1, y2. A mesma coisa pra 
esse outro gráfico. 

P: E a lei de correspondência desse outro gráfico seria qual? 

S2: Ia ter três condições. 

S1: Isso. Teria três condições agora. 

P: S2, na questão 1, letra b, você indicou que esse diagrama aqui não representava uma 
função. Então eu gostaria de saber de que forma a definição garante à você que esse 
diagrama não representa uma função? 

S2: Que nem todos os elementos de A tem imagem. 

P: E A, representa o que? 

S2: A é o domínio. Nem todos elementos do domínio tem imagem em B. 

P: Você concorda S1 com S2? Esse diagrama não representa uma função? 

S1: Concordo. Porque a partir do momento que esse domínio é constituído por três 
elementos e elementos desse domínio não tem imagem, aí de acordo com a 
definição não é função. 

P: Então, por que você respondeu que não? 

S1: Eu gostaria de ler mais uma vez o comando dessa questão. 

P: Pois não. 

S1: Na verdade, não sei porque respondi não. Mas, que é possível, isso é. Primeiro que 
eu acabo de observar que eu não vejo uma função pra descrever essa tabela que eu 
fiz, que eu coloco aqui na letra a, e nesse caso é possível sim modificar. Se eu pego 
aqui o diagrama, se eu tomo que d, por exemplo, não está associado ao k de B, 
deixa eu fazer aqui, se um elemento d não está associados a k e aí eu já não tenho 
mais uma função. Os elementos a, b e c estão associados a k, no entanto d não 
está, então deixaria de ser função. Essa minha resposta “não”, aqui já caiu por terra. 

P: S2, onde estão os elementos da definição que garantem esse gráfico não ser função? 
Agora, eu gostaria que vocês me indicassem exemplos para as demais 
representações, como pede na questão. 

S2: Porque esse valor K das abscissas ele tem vários valores em y. 

P: E a lei de correspondência? 

S2: Não sei qual vai ser a lei. Agora, para um único valor de x tem várias imagens em y. 

P: E você S1, onde estão os elementos da definição neste gráfico que garantem não ser 
uma função? 

S1: Se considerar um intervalo a, b vai ter valores em y como sendo imagens. Então, um 
x possui três imagens. O x na primeira parte tem uma imagem, na segunda outra e ... 
Então, um valor de x tem mais de uma imagem. E se passar uma reta  paralela a y 
vai tocar em três pontos. 

P: Agora você S2, você acha que essa tabela não representa uma função? 

S2: Sim. 

P: Então, aponte aqui os elementos da definição que garantem não ser uma função. 

S2: Espera. Esse x=1 não vai ter correspondente em y, o que vai furar a definição de 
função, porque olha só, vai ter um x sem correspondente. 

P: E a lei de correspondência? 
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S2: Ah! (silêncio) Vai ser um f qualquer. 

P: S1, no seu exemplo da tabela, onde estão os elementos da definição que garantem 
não ser uma função? 

S1: Nessa porção da tabela. A segunda e terceira linha o valor de x corresponde a 2 e 
apresenta duas imagens f(x) = 6 e f(x) = 8. Isso fere a definição de função: um 
mesmo valor do domínio vai apresentar duas imagens. Para o primeiro caso, 1 para 
x, eu vou ter f(x) = 2x + 2, a mesma fórmula vai ser para x = 2, quando eu jogo 
novamente 2 eu tenho outra lei, f(x) = 2x + 4, obtendo outra imagem. Tenho duas 
funções na verdade, f(x) = 2x + 2 e f(x) = 2x + 4. Se considerarmos uma única 
função, aí não seria função, mas se considerarmos por parte, aí seria função. Se x 
estiver entre 1 e 2 vou ter essa primeira lei. Se tiver entre 2 e 3 teríamos uma função, 
pois o 2 teria uma imagem fixa que é o 6 e não teria imagem em 8 por ser aberto. 

P: S2, você poderia indicar agora um exemplo de uma fórmula que não representa uma 
função? Partindo sempre da sua definição de terna. 

S2: Está difícil. (Silêncio) Eu só vejo essa do x² + y² = 1. Eu só consigo visualizar pelo 
gráfico. 

P: Pela definição você não saberia dizer? 

S2: Não. Não sei, não estou conseguindo. 

P: E você S1, poderia indicar um exemplo de uma fórmula que não representa uma 
função?  

S1: Essa aqui seria a minha lei, porque se x for menor que 4 (silêncio). A questão é a 
seguinte, no domínio agente vai observar que entre 3 e 4 tem valores com mais de 
uma imagem (silêncio). Tá, é verdade, foi condicional, entre 3 e 4 vai ter portanto 
mais de uma imagem e não vai ser função. Pelo menos é o que eu acho. 

P: Obrigada por aceitarem participar dessa conversa. 
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