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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo investigar a abordagem do conceito e da definição 

de função afim no 9º ano do Ensino Fundamental. Enquanto professores, nos questionamos 

como podemos ajudar os alunos na compreensão do conceito e da definição de função. De 

acordo com o seu objetivo, realizamos uma pesquisa exploratória que contemplou um estudo 

de caso com análises qualitativas dos dados. Assim, analisamos o livro didático adotado na 

escola e elaboramos um diagnóstico sobre como os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

de uma Escola Estadual do município de Araçagi, na Paraíba. Os resultados da análise desses 

dados nos permitiram chegar à algumas conclusões: os alunos apresentaram diversas respostas 

quando indagados sobre o que eles entendem por função afim, mas sem conseguir apresentá-la 

coerentemente. Eles associam este conceito com representações usando equação de primeiro 

grau ou a lei de formação ou ainda gráficos no plano cartesiano, tabelas e conjuntos. A 

utilização de um livro didático não é suficiente para trabalhar com o conceito de função antes 

de apresentar sua definição; existem algumas possibilidades para a introdução do conceito de 

função como: a língua natural, os sistemas de escrita (numérico, algébrico e simbólico), os 

gráficos cartesianos e as figuras geométricas, que podem ser representadas através de cinco 

formas de representação; Registro verbal; algébrico; Dados tabelados; Diagrama de Venn e 

Gráficos. Por fim, afirmamos que o presente estudo indica possibilidades para tratar a 

introdução do conceito de função no Ensino Fundamental.   

Palavras-chaves: Definição. Conceito. Função. Função afim. 

 

 



ABSTRACT 

 
This research aims to investigate the approach for the concept and the definition related to 

function in the 9th grade of elementary school. As teachers, we are interested in to help students 

in understanding the concept and definition of function. According to its objective, we 

conducted an exploratory study that included a case study with qualitative analysis of the data. 

Thus, we analyzed the didactic book adopted at the school and we elaborated a diagnosis with 

the students of the 9th grade of Elementary School of a State School of the municipality of 

Araçagi, Paraíba. The results of the analysis of these data allowed us to reach some conclusions: 

the students presented several answers when asked about what they mean by afine function, but 

without being able to present it coherently. They associate this concept with representations 

using first degree equation or the law of formation or even graphs in the cartesian plane, tables 

and sets. The use of a textbook is not enough to work with the concept of function before 

presenting its definition; there are some possibilities for the introduction of the concept of 

function as: natural language, writing systems (numerical, algebraic and symbolic), Cartesian 

graphics and geometric figures, which can be represented through five forms of representation; 

Verbal registration; Training Law; Tabulated data; Venn Diagram and Graphics. Finally, we 

affirm that the present study indicates possibilities to treat the introduction of the concept of 

function in Elementary School. 

 

Keywords: Definition; Concept; Function; Function Afine.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Apresentação do tema 

 

O tema escolhido para este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC traz um estudo para 

introdução da definição de função afim em turmas de 9º ano do ensino fundamental. O conceito 

de função é considerado como um instrumento matemático próprio para o estudo de questões 

internas à Matemática quanto à outras áreas do conhecimento. De fato, como destacam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental-PCN (BRASIL, 1998). 

 
Além das conexões internas à própria Matemática, o conceito de função 

desempenha também papel importante para descrever e estudar através da 

leitura, interpretação e construção de gráficos, o comportamento de certos 

fenômenos tanto do cotidiano, como de outras áreas do conhecimento, como 

a Física, Geografia ou Economia. Cabe, portanto, ao ensino de Matemática 

garantir que o aluno adquira certa flexibilidade para lidar com o conceito de 

função em situações diversas e, nesse sentido, através de uma variedade de 

situações problema de Matemática e de outras áreas, o aluno pode ser 

incentivado a buscar a solução, ajustando seus conhecimentos sobre funções 

para construir um modelo para interpretação e investigação em Matemática. 

(BRASIL, 1998, p. 44) 

 

Por outro lado, podemos perceber que os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (1999) trazem de uma forma bem mais resumida.: 

 

Identificação da natureza da variação de duas grandezas diretamente 

proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais (afim ou 

quadrática), expressando a relação existente por meio de uma sentença 

algébrica e representando a no plano cartesiano. (BRASIL, 1999, p 45) 

 

O conteúdo de Função Afim faz parte do bloco de Conteúdos Matemáticos Números e 

Operações, tendo início no 9º ano do Ensino Fundamental, com um estudo aprofundado no 1º 

ano do Ensino Médio.  

De acordo com a BNCC 2018 podemos dizer que: 

 

A área de Matemática, no Ensino Fundamental, centra-se no desenvolvimento 

da compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos, 

visando à resolução de situações-problema. No Ensino Médio, na área de 

Matemática e suas Tecnologias, os estudantes devem utilizar conceitos, 

procedimentos e estratégias não apenas para resolver problemas, mas também 

para formulá-los, descrever dados, selecionar modelos matemáticos e 

desenvolver o pensamento computacional, por meio da utilização de 

diferentes recursos da área. (BNCC, 2018 p. 533) 
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 E ainda concordando com a BNCC 2018: 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR Além da 

organização das habilidades por competências, elas podem ser organizadas na 

elaboração de currículos em unidades temáticas, como proposto no Ensino 

Fundamental. Assim, por exemplo, no estudo de funções polinomiais de 1º e 

2º graus, pode-se ter a seguinte distribuição:(EM13MAT501). Investigar 

relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano 

cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e 

expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa 

representação é de função polinomial de 1º grau. (EM13MAT401). Converter 

representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau para 

representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos 

quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou 

aplicativos de álgebra e geometria dinâmica. (EM13MAT507) identificar e 

associar sequências numéricas (PA) a funções afins de domínios discretos para 

análise de propriedades, incluindo dedução de algumas fórmulas e resolução 

de problemas. (BNCC, 2018 p. 533) 
 

 

1.2  Problemática e Justificativa  

 

A escolha do tema desta pesquisa, surgiu mediante as experiências vivenciadas ao longo 

do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal da Paraíba-UFPB do Campus 

IV, e em minha jornada como professor de Matemática dos 9º anos da Escola Rodrigues de 

Carvalho. Além disso, especificamente no período em que foram desenvolvidas atividades de 

monitoria – na disciplina Ensino de Matemática Básica II - no Projeto Monitoria integrada do 

curso de Licenciatura em Matemática. 

A partir de discussões foi possível identificar a necessidade do aluno quanto ao 

aprendizado do conteúdo Função Afim bem como a dificuldade de compreensão entre o 

conceito e a real definição de função. 

Por outro lado, através da nossa experiência, o conteúdo Função Afim para o 9º ano do 

Ensino Fundamental é considerado fonte de dificuldades de aprendizagem dos alunos pelo fato 

de ser o primeiro contato com este conteúdo. Considerando a minha experiência docente no 9º 

ano em uma escola da rede estadual, a qual leciono há cinco anos, também percebi que a grande 

maioria tem várias dificuldades. Por exemplo, como: definir o que é uma função e analisar 

gráficos de uma função afim, sendo de maior complexidade para os alunos, os pontos 

estratégicos como os zeros da função a interseções com o eixo Y bem como determinar as 

coordenadas de um ponto no plano cartesiano; identificar a lei de formação da função e ainda 
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determinar os pontos principais dessa função, as coordenadas, os ângulos, seleção crescente ou 

decrescente aspectos de uma função estudados sobre uma Função Afim.  

No ensino superior, a partir da minha experiência no período em que passei como 

monitor frente a disciplina Básica II, percebi a grande dificuldade dos discentes em visualizar 

e identificar as características de uma função afim, tornando-se um fator preocupante para os 

professores, uma vez que, eles devem pensar em metodologias diversas para que se possa 

abordar, de forma mais compreensível e eficaz, tal conteúdo.   

Diante desse quadro, algumas ações são necessárias para que sejam minimizadas as 

dificuldades apresentadas pelos alunos na compreensão desse conteúdo. Escolhemos diante 

desses problemas, trabalhar com a definição de função afim considerando o entendimento dos 

alunos, as formas de representação que eles mobilizam e como o Geogebra pode ajudar na 

compreensão dessa definição.  

A importância do estudo e do conceito de funções, é tratado por autores como Ponte 

(1990). De fato,   

 

O conceito de função é considerado um dos mais importantes da matemática 

e seus aspectos mais simples estão presentes nas noções mais básicas desta 

ciência, como por exemplo, na contagem. Mas, a noção de função de função, 

claramente individualizada como objeto de estudo corrente é mais recente.  

(PONTE, 2010, p.3).  

 

Para isso, entendemos que se faz necessário compreender e assim explicar a diferença 

existente entre conceito e definição. Nesta pesquisa, apresentamos como questão norteadora 

investigar como os alunos compreendem a definição de uma função afim? Seria através da 

identificação das suas características observando a representação gráfica ou através de outras 

representações? Enquanto professores, como podemos ajudar os alunos na compreensão do que 

seja a ideia ou o conceito e a definição de função? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo geral 

 

 Investigar a abordagem do conceito e da definição de função afim no 9º ano do Ensino 

Fundamental.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar abordagens de ensino que tratem da introdução do conceito de função no 

9º ano do Ensino Fundamental; 

 Identificar em livros didáticos como o conceito e a definição de função afim são 

abordados;  

 Diagnosticar o entendimento dos alunos do 9º ano sobre função afim. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O conceito e a definição de Função: aspectos históricos 

 

Falando um pouco da história do conteúdo de Funções, podemos afirmar que elas 

sempre estiveram vinculadas a outros campos de conhecimento como Astronomia ou Física, 

passando de um período onde não havia comprovação da existência de uma noção usual de 

quantidade variável ou de função, para um período de formalização.  

O conceito de função é considerado um dos mais importantes da Matemática e seus 

aspectos mais simples estão presentes nas noções mais básicas desta ciência, como por 

exemplo, na contagem. Mas, a noção de função, claramente individualizada como objeto de 

estudo corrente é mais recente. Ponte (1990, 1992) descreve a origem e o desenvolvimento 

deste conceito ao longo da História da Matemática, sua evolução na Educação Matemática e 

seu surgimento como um instrumento matemático indispensável para o estudo quantitativo dos 

fenômenos naturais, mostrando que este desenvolvimento histórico foi um processo longo e 

delicado.  

De acordo com Zuffi (2001), na Antiga Grécia, o seu estudo surgiu em pesquisas ligadas 

a fenômenos naturais. Como exemplo, temos os Pitagóricos no desenvolvimento da 

interdependência quantitativa de discriminadas quantidades na Física. Neste período, cada 

adversidade exigia uma inovação sem a preocupação com as generalizações.  

Boyer (1974) atesta que nas análises da astronomia no período Alexandrino, surgiu a 

trigonometria com apetrechos de cordas e calculadoras com tabelas de quantidades, equivalente 

as tabelas atuais do seno. Também há registros babilônicos, em meados de 2000 anos antes de 

Cristo (a.C.) que as correspondências funcionais estavam centradas nas tabelas sexagesimais 

de quadrados, raízes, multiplicações e cubos, além de outras tabelas. Mesmo com estas 

manifestações, não foi comprovada a existência de uma noção usual de quantidade variável ou 

de função nos períodos citados.  

No decorre da Idade Média, o conceito de função foi tomando forma e disseminando 

passo a passo na filosofia natural, particularmente no que tange aos fenômenos físicos. No 

período o conceito função desponta de maneira genérica.  

Para Nicole Oresme (1323-1382) o conceito de funções contribuiu para o 

desenvolvimento no estudo da teoria da latitude e longitude, onde descreveu as distintas formas 

de intensidade das variáveis de velocidade e tempo, durante o movimento de um corpo com 

aceleração constante (BOYER,1974, p.193), 
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Segundo Zuffi (2001), Galileu Galilei (1564-1642) descreveu seus questionamentos 

sobre o movimento do corpo em queda a partir do repouso, mostrando sua autonomia de 

quantitativo em representações gráficas, relacionadas entre causas e efeitos, na linguagem de 

proporção. A autora afirma que o conceito de função foi impulsionado no campo algébrico. 

Zuffi (2001) ainda acusa que François Viéte (1540- 1603) foi o idealizador da representação da 

quantidade desconhecida através de formulas algébricas, com o intuito de solucionar problemas 

generalizados, sem intenção de relacionar duas grandezas que permutem.  

Segundo Eves (1995, p.348), Thomas Harriot (1560-1621), fundador da escola de 

algebristas ingleses, em seu trabalho Artisanalytica e práxis, apresentou como base a teoria das 

equações correlacionada às funções.  

Alguns autores optam por uma versão informal para a introdução do conceito, utilizando 

exemplos de variações de grandezas relacionadas retirados da Física, como na descrição do 

movimento de alavancas ou de corpos em queda livre, incluindo a análise de tabelas, gráficos 

e equações (Imenes e Lellis, 1997), sem ater-se a definições mais complexas ou rigorosas. 

Descartes (1596-1650) foi o responsável pela   incorporação das letras junto às equações, 

denominando o x e o y como uma forma de explanar uma relação de dependência de uma 

quantidade, já que no período de seus estudos, o principal objeto de estudo da matemática eram 

as curvas, que posteriormente passaria a ser apresentada como equações.  

Por volta de 1698, surgiu a primeira definição explícita de função como expressão 

analítica, construída a partir da variável independente, estabelecida por Jean Bernoulli. Boyer 

(1974) ainda afirma que no século XVIII, o conceito de função, determinado por Leonhard 

Euler, foi caracterizado ao tratar o cálculo como uma teoria das funções, ao diferenciar 

quantidades variáveis de quantidades constantes. Tempos depois, Euler apresentou um novo 

conceito de funções estabelecendo que:   

 

Se certas quantidades dependem de outras quantidades de maneira que, se as 

outras mudam, estas quantidades também mudam, então temos o hábito de 

chamar estas quantidades de funções destas últimas. Esta denominação é 

bastante extensa e contém nela mesma todas as maneiras pelas quais uma 

quantidade pode ser determinada por outras. Consequentemente, se x designa 

uma quantidade variável, então todas às outras quantidades que dependem de 

x, de qualquer maneira, ou que são determinadas por x, são chamadas de 

funções de x. (EULER apud ROQUE e PITOMBEIRA, 2012, p. 232-

233)  

 

O conceito de funções perdurou omisso em sua formalização por todo o século XVIII. 

Vindo a ser formalizado em novos estudos por volta do século seguinte através dos matemáticos 
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da época. E segundo Zuffi (2001), quem mais aprofundou o conceito de função, se utilizando 

da teoria sobre variáveis complexas, foi o Frances Augustin Cauchy (1789-1857), mesmo tendo 

sua tese sobre funções ainda imprecisa.  

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) deu sua contribuição para o desenvolvimento 

do conceito de função, seus estudos sobre a propagação do calor. Concluindo que uma função 

qualquer, não importa qual caprichosamente seja definida no   intervalo (-π, π), pode   ser   

representada   neste   intervalo   por   uma   “série trigonométrica” mostrando 

interdisciplinaridade do conteúdo (EVES, 1995, p. 526).  Em 1837, foi anunciado um novo 

conceito sobre funções por Peter Gustav Lejeune Direchlet, e o mais aceito atualmente que diz:  

 

[...] se uma variável y está relacionada com uma variável x de tal modo, que 

sempre que é dado um valor numérico a x, existe uma regra segundo a qual 

um valor único de y fica determinado, então diz-se que y é função da variável 

independente x. (DIRECHLET, 1837 Apud BOYER, 1974, p. 405)  

 

Com o passar do tempo, segundo Kleiner (1989), um grupo de matemáticos franceses, 

no século XX, iniciaram vários estudos sobre a matemática moderna, e consequentemente a 

nova definição para conjuntos, para isso adotaram o pseudônimo de Nicolas  Bourbaki,   entre   

esses   matemáticos   destacaram-se   André   Weil   e   Jean Dieudonné, que em 1939 definiram 

o seguinte conceito de função:  

 

Sejam A e B dois conjuntos, distintos ou não. A relação entre uma variável x 

de A e uma variável y de B, é chamada de uma relação funcional em y se, para 

todo xA, existe um único yB que está associado, na relação dada, com x. 

Damos o nome de função para a operação que, de alguma forma, associa a 

cada elemento xA o elemento yB que é associado a x pela relação 

estabelecida; 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. 18) 

 

Zuffi (2001) atesta que esse evento culminou para a concretização do conceito de 

função, e que tal conceito, dentro do contexto histórico, sempre esteve associado à necessidade 

de descrever e compreender os fenômenos naturais; dependência entre variáveis de uma 

maneira qualitativa; surgimento das representações gráficas e descrições verbais. Apenas com 

a chegada da matemática moderna, o conceito de função foi exposto como expressão analítica.  

Portanto ficou notório que os avanços para perceber o objeto matemático função, foi se 

estruturando, desde o século XVI, onde o método utilizado e desenvolvido foi o método 

geométrico, passando a ter outro enfoque a partir do século XVII com uma estruturação de 



 18 

caráter algébrico. O caráter geométrico não foi descartado no período e passou a ser observado 

como sendo uma relação de variáveis (x, y), de acordo com as definições de Leibniz e Fourier.  

Barreto (2010, p.5), citando Ponte, reforça a importância do regaste histórico deste 

conceito:  

 

Ponte (1990) descreve a origem e o desenvolvimento deste conceito ao longo 

da história da matemática, sua evolução na educação matemática e seu 

surgimento como um instrumento matemático indispensável para o estudo 

quantitativo dos fenômenos naturais, mostrando que este desenvolvimento 

histórico foi um processo longo e deli (BARRETO, 2010, p.3). 

 

2.2 O conceito, a definição de função e suas representações 

 

No estudo da Matemática existe uma diferença entre conceito e definição. Ao pesquisar 

sobre como alunos do 9º ano do ensino fundamental compreendem ou distinguem o conceito e 

a definição de Função, mesmo inconscientemente, apresentamos aqui como as entendemos.  

O conceito de Função por ser amplo, engloba inúmeras representações capaz de produzir 

no aluno distintas maneiras de compreendê-lo em diversos contextos, quais significados podem 

ser produzidos no ambiente escolar. Assim, existem diferentes pontos de vista nos quais o 

conceito de função pode ser explorado: em todos os níveis do desenvolvimento humano, desde 

sua origem na antiguidade e evolução, unido a problemas de simetria, extrapolando o domínio 

matemático. 

No contexto da Matemática, Função pode ser apresentada como conceito que relaciona 

grandezas que variam, no qual uma variável deverá apresentar os valores possíveis do domínio 

da Função. Daí o surgimento da variável dependente e independente.  

 De acordo com Silveira (2015), alguns aspectos são considerados relevantes e que 

devem ser abordados nas escolas para que a compreensão seja mais objetiva e generalizada no 

conhecimento matemático são: a natureza algébrica; as distintas formas de representações; a 

aplicação de problemas relacionados a vida cotidiana e de outras ciências; e a articulação com 

outros estudos da própria Matemática. No universo dessas possibilidades, sugerimos um 

planejamento didático para o Ensino de Função. 

A respeito da definição de Função, adotamos aquela dada pelo professor Lima (2006), 

a qual será considerada neste trabalho: 

 

Dados os conjuntos A, B, uma função f : X → Y (lê-se “uma função de A em 

B ”) é uma regra (ou conjunto de instruções) que diz como associar a cada 

elemento x ∈ A um elemento y = f(x) ∈ B (leia-se “y igual a f de x”). O 
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conjunto A chama-se o domínio e B é o contra-domínio da função, f. Para 

cada x ∈ A, o elemento f(x) ∈ B chama-se a imagem de x pela função f, ou o 

valor assumido pela função f transforma (ou leva) x em f(x). (LIMA, 2006, p. 

12) 
 

Em resumo, há duas condições para que uma Função exista. Segundo Lima et al (2006): 

 

A natureza da regra que ensina como se obter f(x) quando é dado x é 

inteiramente arbitrária, sendo sujeita apenas a duas condições: 

a) Não deve haver exceções: a fim de que a função f tenha o conjunto A 

como domínio, a regra deve fornecer f(x), seja qual for x ∈ A dado. 

b) Não pode haver ambiguidades: a cada x ∈ B, a regra deve fazer 

corresponder um único f(x) em B. (LIMA, 2006, p. 14) 

 

Geralmente, usamos o esquema a seguir para representar essa noção de Função:  

 

Figura 1- Relação entre o valor x e sua função f(x) 

 
Fonte: Criação do autor. 

 

Assim, uma Função envolve três ingredientes importantes, como afirma o professor 

Elon Lages de Lima: Domínio, Contradomínio e Lei de Correspondência x → f(x). Mesmo 

quando dizemos simplesmente ‘a função f’, ficam subentendidos seu domínio X e seu 

contradomínio Y e sem que eles sejam especificados, não existe Função (LIMA, 2006, p. 41) 

Particularmente, para a Função Afim, ela pode ser definida como toda função f cuja lei 

pode ser escrita na forma f(x) = ax + b, com a e b pertencentes aos números reais e x pode ser 

qualquer número real.  (LIMA 2006). Chamamos “a” coeficiente angular e “b” de coeficiente 

linear.  

As funções podem ser comunicadas de diferentes formas usando representações 

variadas. Duval (2003) apresenta uma abordagem cognitiva do conceito de Função, ou seja, 

para construir o conceito de Função e motivar os alunos para a aplicação torna-se indispensável 

o uso de um mesmo objeto matemático através de uma organização das suas várias 

representações. As representações semióticas possuem, ao mesmo tempo, a função de 

objetivação (tomada de consciência), comunicação e tratamento intencional. São 

representações semióticas: a língua natural, os sistemas de escrita (numérico, algébrico e 
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simbólico), os gráficos cartesianos e as figuras geométricas. Cabe destacar que, as 

representações semióticas “não são somente necessárias para fins de comunicação, elas são 

igualmente essenciais às atividades cognitivas do pensamento” (DUVAL, 2003, p. 12).  

Apresentamos a seguir cinco formas de representação de uma função, tomando como 

exemplo, o caso das funções do tipo afim.  

Registro verbal - Onde registra-se uma determinada situação que representa uma Função por 

meio de palavras ou da própria fala.   

Exemplo 1. Um motorista de táxi cobra R$ 5,07 de bandeirada mais R$ 1,26 por 

quilômetro rodado. Caso o táxi chegue na casa do cliente e haja desistência, o cliente deverá 

pagar a bandeirada. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros 

rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Neste 

caso, trata-se de um problema onde a função relaciona as variáveis preço a pagar e quilômetros 

rodados. Embora não exista menção ao tipo de função (afim), existe uma representação em 

língua natural “função”.  

Lei de Formação - É uma regra Matemática que define exatamente como tal Função deve ser 

representada algebricamente. 

Exemplo 2. Do Exemplo anterior, sendo P o preço a pagar e x o número de quilômetros 

rodados, temos a função P(x) = 5,07 + 1,26x. 

Dados tabelados – Neste caso usam-se tabelas que representam informação, em geral 

numérica, arranjada sistematicamente, na forma de linhas e colunas. 

Exemplo 3. Tomando os dados tabelados referentes aos exemplos anteriores, com alguns 

possíveis valores de quilômetros rodados e os respectivos preços a pagar pela corrida, temos a 

tabela: 

Tabela 1 – Representação da Função P(x) em forma tabular  

Km rodados Preço a pagar (R$) 

10 17,67 

11 18,93 

12 20,19 

15 23,97 

20 30,27 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Diagrama de Venn - É todo diagrama que possibilita a visualização de propriedades e de 

relações entre um número finito de conjuntos. São representados por linhas fechadas, 

desenhadas sobre um plano, de forma a representar os conjuntos e as diferentes relações 

existentes entre conjuntos e elementos.   

Exemplo 4. Tomando o mesmo contexto anterior, sendo X o conjunto referente aos 

quilômetros rodados e X = {10, 11, 12, 15, 20} e Y o conjunto referente aos preços a serem 

pagos por tais quilômetros, respectivamente, Y = {17,67; 18,93; 20,19; 23,97; 30,27}. A 

função P(x): X → Y pode ser representada pelo seguinte diagrama de Venn: 

Figura 2- Representação da Função P(x) por diagrama de Venn 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Neste caso, o domínio de P é o conjunto X, o contradomínio é o conjunto Y e a imagem 

de P é igual ao contradomínio. 

Gráficos - É a expressão visual dos dados ou valores numéricos. O gráfico de uma função f : 

X → Y é o conjunto dos pares ordenados em X x Y da forma (x, f(x)),  ou seja: (x,f(x)) : x ∈ 

X. Uma Função é determinada pelo seu gráfico e pela especificação do conjunto de chegada. 

Os gráficos são representados por duas retas perpendiculares, formando o eixo x das abscissas 

(horizontal) e no eixo y (vertical) o das ordenadas.  

Exemplo 5. Representação gráfica do Exemplo 1 onde o domínio de P é o conjunto dos 

números reais positivos (D(f) = R+). 
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Figura 3- Representação da Função P(x) por gráfico 

 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

Nos exemplos mostrados, utilizamos uma situação onde há uma simples 

contextualização e várias representações para Função P. Acreditamos que através da exploração 

de situações contextualizadas e do uso de várias representações das funções, este conceito e sua 

definição possam ser melhor compreendidos pelos alunos.  

 

2.3  O conteúdo Função no ensino de Matemática 

 

Por meio de uma análise da literatura, desejamos sintetizar algumas conclusões na área 

da Educação Matemática, sobre o ensino de Funções, com ênfase no conceito/definição, nas 

dificuldades dos alunos e nos documentos oficiais. 

A introdução do conceito e a definição de Função na área da Matemática é considerada 

bastante relevante ainda no Ensino Fundamental pois é a partir desta etapa escolar que os 

discentes tomarão a iniciativa de conhecer e compreender o conceito e ou a definição de uma 

função. Essa disciplina se consolida como fundamental componente da cultura geral do cidadão, 

que pode ser observada na linguagem corrente, na imprensa, nas leis, nas propagandas, nos 

jogos, nas brincadeiras e muitas outras situações do cotidiano. No entanto, o conceito/definição 

de Função também apresenta uma série de dificuldades aos alunos.  

De acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb de 2018: 

 

Na disciplina de matemática, a situação não é muito diferente: somente 4,52% 

dos estudantes do ensino médio avaliados pelo Saeb 2017, ou cerca de 60 mil, 

superaram o nível 7 da Escala de Proficiência da maior avaliação já realizada 

na educação básica brasileira. Com os resultados, o MEC atestou que se não 

houver uma mudança no panorama de educação no ensino médio brasileiro, 

em breve os anos finais do ensino fundamental vão superar a última etapa da 

educação básica em relação aos ganhos de aprendizagem. De forma geral, a 

baixa qualidade nessa etapa prejudica a formação dos estudantes e, 
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consequentemente, atrasa o desenvolvimento social e econômico do país. 

(BRASIL, 2002, p118) 

 

  De fato, os alunos têm dificuldades na compreensão na definição, na análise de gráficos; 

não conseguem muitas vezes estabelecer relações entre função afim e suas aplicações; 

apresentam complicações na generalização de situações; não conseguem compreender a 

discussão da variação de uma função afim e diante a uma relação entre duas variáveis, a variável 

dependente e a variável independente.  

 Segundo Rêgo (2000), em um estudo sobre a construção do conceito de função, 

podemos afirmar que:  

 
A Matemática Moderna, adotada no Brasil no início da década de 1970, ainda 

está presente em muitos dos livros textos dirigidos para o Ensino Fundamental 

e Médio utilizados em nossas escolas. Ao prestigiar fundamentalmente a 

linguagem, baseada na Teoria dos Conjuntos, contribuiu para tornar esta 

disciplina um jogo de símbolos sem significado. Como resultado de uma 

aprendizagem mecânica, centrada na memorização de definições, regras e 

algoritmos, verifica-se que mesmo entre a maioria dos alunos que são bem-

sucedidos em seus estudos, entendendo como tal os que logram resultados 

positivos em avaliações formais, a construção dos conceitos fica em segundo 

plano e a capacidade de transferir conhecimentos, tomar decisões e realizar 

aplicações é limitada. 

As dificuldades provocadas por tais fatos são ampliadas pelo sistema de 

crenças vigente que apregoa, dentre outras coisas, serem capazes de aprender 

Matemática apenas pessoas especialmente inteligentes. Avanços nos estudos 

relativos ao modo como ocorrem os processos de aprendizagem, entretanto, 

trouxeram à tona a necessidade do trabalho em sala de aula com problemas 

relacionados ao dia a dia do aluno. Materiais e situações familiares irão não 

apenas motivá-lo mas também dar sentido aos conteúdos matemáticos 

desenvolvidos. (RÊGO, 2000 p.11 e 12) 

 

Ainda de acordo com Rêgo em sua tese, os conteúdos de Matemática parecem estar cada 

vez mais distantes da realidade do aluno, consegue realizar abstrair-se e chegar ao domínio da 

linguagem formal, necearias a responder suas indagações: “Para que serve este conteúdo?” 

ou “Em que vou usar na minha vida?” Essas dúvidas e falta de motivação fazem com que 

aumente o desinteresse pela disciplina (RÊGO, 2000) 

Nas últimas décadas, as propostas curriculares do Ensino Fundamental vêm 

desenvolvendo estudos com o intuito de planejar estratégias, que possibilitem sugestões para o 

tratamento do conteúdo de Função. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2000) sugerem que o conceito de Funções possa ser vinculado à 

álgebra, dando ênfase as propriedades, interpretação de gráficos e aplicações, tirando o foco 

que favorece uma linguagem abundantemente forma e algébrica, com magnitude cientifica e 

cultural e com uma conexão lógica das concepções dos estudos. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil 2002), enaltecem a importância que o 

conceito de Função impõe para o estudo da Matemática e outros conhecimentos: 

O estudo das Funções permite ao aluno adquirir a linguagem algébrica como 

a linguagem das ciências necessária para expressar a relação entre grandezas 

e modelar situações-problema, construindo modelos descritivos de fenômenos 

e permitindo várias conexões dentro e fora da própria Matemática. (BRASIL, 

2002, p. 121).  

 

No Ensino Fundamental, os PCN (BRASIL, 2002) sugerem que seja trabalhada:  

 

[...] Identificação da natureza da variação de duas grandezas diretamente 

proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais (afim ou 

quadrática), expressando a relação existente por meio de uma sentença 

algébrica e representando-a no plano cartesiano. (BRASIL, 2002, p122) 

 

Neste sentido os PCN trazem como sugestão uma matemática em que os docentes façam 

o uso mesclado de álgebra e função, seja ela afim ou quadrática dando ênfase aos dois 

conteúdos.  

As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio - PCN+ destacam que “o ensino, ao deter-se no estudo de casos especiais 

de funções, não deve descuidar de mostrar que o que está sendo aprendido permite um olhar 

mais crítico e analítico sobre as situações descritas. ” (BRASIL, 2002, p. 121).  

Ainda, segundo os PCN+, considerando o estudo da Função Afim como um caso 

especial de função, não podemos esquecer de que é estudado nesse conteúdo: a relação de 

dependência entre duas grandezas, a contextualização e as formas algébricas e gráficas de 

representar uma função, além das formas geométrica. Com essa perspectiva, entendemos que o 

conceito de função pode ser entendido como um conjunto constituído pelas diferentes formas 

de comunicá-lo via suas representações algébrica, tabular, gráfica e geométrica.  

 

2.4 O conteúdo Função Afim nos livros didáticos do 9º ano  

 

Nesta seção vamos apresentar uma breve perspectiva do tratamento dado a introdução 

ou conceito de função trazido nos livros didáticos do 9º ano dos autores Ênio Silveira, 

Matemática Compreensão e pratica 3ª edição editora Moderna, São Paulo, 2015, e Luiz Robrto 

Dante Matemática Contexto & aplicações 2ª edição editora Ática, São Paulo, 2014. 

Mostraremos exemplos retirados destes livros e que perspectivas eles ilustram.  
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Exemplo 1. Situação problema e uso de tabela  

Na Figura 4 vemos um exemplo onde a ideia de função é apresentada através de uma 

situação problema que trata do cotidiano de um mestre de obras. O exemplo traz a relação entre 

a área rebocada e o valor pago. O conceito de função é introduzido por uma relação de valores 

que é expressa por y = 30x, e que será descoberta pelos alunos. 

Figura 4 – Situação problema e uso de tabela  

 

  Fonte: Silveira (2015, p. 71) 

 

Exemplo 2. Situação problema com pontos no plano cartesiano  

  

Na figura a seguir (Figura 5), vemos um exemplo onde a ideia de função é apresentada 

através de uma situação problema.  

Figura 5 – Situação problema e plano cartesiano 

 

   Fonte: Silveira (2015, p. 76) 



 26 

Neste exemplo observamos o uso do plano cartesiano o qual se relacionam, o número 

de cd´s, com o valor a ser pago. Esta relação também foi expressa em uma tabela. Notamos que 

neste caso foram usados apenas números naturais, o que levou a uma representação de pontos 

no plano cartesiano formados pelo par (x, f(x)), fazendo assim a relação de função onde para 

cada x corresponde a um y, que é o nosso f(x). Mostrando para o aluno essa a relação existente 

entre f(x) = y.  

 

Exemplo 3. Situação problema com uso do gráfico 

  

 Toda situação a qual nos permite expressar uma grandeza em função de outra pode ser 

representada num plano cartesiano na forma de um gráfico. Vejamos a seguinte situação trazida 

no livro didático.   

Na figura a seguir (Figura 6), vemos um exemplo onde a ideia de função é apresentada 

através de uma situação problema. Observamos o uso da tabela (Figura6) e do gráfico (Figura 

7) que relacionam a quantidade de água desperdiçada por uma torneira em função do tempo.  

Cada par ordenado pode ser representado por um ponto no sistema cartesiano. Neste 

exemplo, o primeiro número do par ordenado indica o tempo (em minutos), e o segundo a 

quantidade de água desperdiçada pela torneira (em mililitros).  

Observe que o fato do tempo pode assumir qualquer valor real positivo ou nulo garante 

que a representação gráfica desta função seja uma linha contínua que parte da origem, ponto de 

coordenadas (0,0) e continua indefinidamente como uma reta. 

Figura 6 – Situação problema e tabela 

 

Fonte: Silveira (2015, p. 74) 
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Figura 7 – Situação problema e gráfico (continuação) 

 

Fonte: Silveira (2015, p.75) 

 

Exemplo 4. Função com uso da metáfora da Máquina 

Na figura 8, a seguir, vemos um exemplo onde a ideia de função é apresentada através 

de uma máquina de transformar ou seja esta máquina possui uma entrada e uma saída onde vai 

transformar cada valor de x em um f(x). Nela observamos o uso da função f(x) = 2x por isso 

que nós chamaremos máquina de dobrar porque a cada x real nos vai dar o seu dobro. Esta 

função assume qualquer valor real para x. O exemplo define o valor de entrada na máquina 

como x e o valor de saída como n. Assim, n = 2x como a fórmula matemática da função.  

Podendo assim ser representada pela relação f(x) = 2x. 

Figura 8 – Função 2x com uso da metáfora da Máquina de dobrar 

 

Fonte: Dante (2014, p.43) 



 28 

 

Exemplo 5. Exemplo, Definição de Função e uso de Diagrama de Venn 

 

Na figura 9 a seguir, vemos um exemplo da notação de função por meio de conjuntos.  

 

Figura 9 – Exemplo de Função 3x 

 

Fonte: Dante (2014, p.43) 

 

Observemos os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma: em A estão alguns 

números inteiros e em B, outros números onde devemos associar para cada elemento de A o 

triplo de B. Neste caso temos como exemplo Digrama de Venn e também que para todos 

elementos de A tem um número real correspondente em B. A tabela ao lado mostra que cada 

elemento de A corresponde a único elemento de B onde podemos expressar a relação f(x) = 3x. 

Segundo Silveira (2015), os livros dos anos finais do Ensino Fundamental não trazem a 

definição formal para Função. Isto significa que esta perspectiva pode dificultar ou trazer 

diversas formas para que o professor decida como apresentar o conceito / definição de funções. 

Outras formas, porém, podem ser usadas para comunicar este conceito. Por exemplo, podemos 

comunicar o conceito de função por intermédio de uma generalização, sem nem mesmo 

mencionar a palavra “função”.   

De fato, antes de ser apresentada em linguagem matemática, a ideia de função pode ser 

trabalhada de forma intuitiva através de uma relação entre dois conjuntos, ou com atividades 

do cotidiano do aluno fazendo com que ele mesmo crie seu conceito de função, pois uma 
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definição restrita a poucas palavras, trabalhando a definição de função como uma relação entre 

medidas de duas grandezas. 

Por fim, a autora faz um relato sobre a situação atual do ensino e discute 

especificamente, no campo da Matemática, o trabalho escolar com o conceito de função:  

 
O livro texto constitui-se, em nossa concepção, o mais forte referencial 

adotado pelo professor em sala de aula. Nele o professor baseia sua prática de 

ensino, não estabelecendo, em geral, sequer uma quebra na sequência em que 

os conteúdos são apresentados, ainda que surja a necessidade de fazê-lo. Tal 

fato tem sido muitas vezes apontado como um gerador de problemas para o 

desenvolvimento de determinados tópicos. (RÊGO, 2000 p.48) 

 

 Ainda de acordo com o estudo de Rêgo (2000), os professores de Matemática podem 

enriquecer conteúdos através da leitura de textos paradidáticos, não apenas se restringindo aos 

livros didáticos, podendo explorar outras áreas como, História da Matemática ou ainda utilizar 

jogos ou problemas desafio.  
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

Quanto a abordagem da pesquisa podemos classifica-la como sendo qualitativa. 

Moresi (2003, p.8) determina que a pesquisa qualitativa “[...]considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. 

 O autor afirma ainda que as pesquisas qualitativas dispõem de interpretação de 

“[...] fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 

qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a 

fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave (MORESI, 2003, 

p.9). 

De acordo com o objetivo da pesquisa pode-se nomear como uma pesquisa 

exploratória, para Gil (2002, p.40) proporciona “[...] maior familiaridade com o problema 

com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão”.  

Nota-se que a presente pesquisa contempla um de estudo de caso. “Quando 

envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento”. (GIL, 2002, p 42) 

 

3.2 Etapas de desenvolvimento da pesquisa 

 

3.2.1 Os sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da referida pesquisa são alunos do 9° ano do Ensino Fundamental de 

uma escola estadual do município de Araçagi-PB. Especificamente na turma do 9º ano 

“C”, por ser uma turma com menor número de alunos. 

  A turma em estudo tem um total de 15 alunos sendo 2 especiais que fazem parte 

do AEE (Atendimento Educacional Especializado) os quais não participaram da pesquisa 

em estudo. Os demais foram identificados apenas pelas letras do alfabeto de A à M, para 

que fossem respeitadas as identidades dos discentes.  

 

3.2.2 As aulas sobre Função Afim 
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As aulas do estudo de função afim tiveram início no dia 01 de agosto de 2018 até 

13 de setembro do corrente ano, totalizando 42 horas/aula. As aulas foram convencionais 

seguindo o padrão definição, exemplo e exercícios.  

Nas aulas foram abordados os seguintes conteúdos, nesta ordem: Ideia de função; 

Lei de formação de uma função; Variáveis, A notação f(x); Valor de uma função; 

Representação gráfica; Definição de função afim; gráfico de uma função afim; Zero de 

uma função afim; Variação de uma função e Estudo do sinal da função afim.  

Usamos como recurso o livro didático adotado na escola: Matemática 

compreensão e prática, de autoria de Ênio Silveira, editora Moderna 3ª edição de 2015. 

 

3.2.3 A aplicação do estudo diagnóstico 

Após a realização das aulas em sala, aplicamos um questionário diagnóstico 

(Apêndice A). O questionário teve como objetivo investigar o entendimento dos alunos 

do conceito ou da definição de função.   Então, propomos aos alunos que respondessem 

à seguinte pergunta: De acordo com que estudamos, diga com suas palavras o que é 

função? Como foi dado ênfase ao estudo das funções do tipo afim, esperamos que eles 

respondessem usando conhecimentos mais específicos deste tipo de função.   
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

4.1        Resultados do Diagnóstico 

 

As respostas apresentadas pelos alunos foram diversas quanto ao entendimento do 

que significa Função Afim. Organizamos as respostas de acordo com a ideia principal 

trazida por eles.  

Dessa forma identificamos nas repostas aquelas que fazem uso da relação entre 

conjuntos; uso de tabelas; uso de elementos do plano cartesiano; uso da relação com a 

equação de 1º grau; uso da lei de formação de uma função.  

A seguir apresentamos as respostas originais dos alunos, sem fazer qualquer 

alteração na transcrição, segundo a classificação acima. No entanto é possível que as 

respostas comtemplem mais de um uso ou ainda respostas que não trouxeram qualquer 

entendimento de Função.  

  

4.1.1  Uso da relação entre conjuntos 

 

O aluno B respondeu: “É Um elemento usado para ligar um conjunto com 

elementos de outro conjunto.” Podemos dizes que quando ele fala em elemento ele está 

referindo-se à função ou a uma regra, se aproximando do conceito com representação 

através do Diagrama de Venn. Para este aluno faltou mencionar a notação de função como 

também a condição de ser função. 

 

Figura 10 – Resposta do Aluno B 

 
Fonte: Dados do diagnóstico 
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4.1.2  Uso de tabelas 

  

O aluno E respondeu: “São tabelas com leis de Função que relacionam, os 

números dentro dela”. Este discente menciona função como apenas tabelas onde existem 

valores que podem ser relacionados com outros. Esquecendo de mencionar como é feita 

esta relação. Também não menciona a sua condição para ser função.  

 

Figura 11 – Resposta do Aluno E 

 

Fonte: Dados do diagnóstico 

 

 

O aluno I responde: “É uma regra que une um conjunto a outro. Onde a lei de 

formação é y = ax +b. Função afim, também é equação de primeiro grau.” De certa 

forma ele chega a uma resposta mencionando elementos da função, como: lei de 

formação, onde y = ax + b, função afim também teria relação com uma equação de 

primeiro grau, e ainda a ideia de conjuntos.  O aluno deixa de mencionar vários aspectos 

que relacione sua definição ou conceito, em principal não menciona a condição de 

existência.  

Figura 12 – Resposta do Aluno I 

 

Fonte: Dados do diagnóstico 

 

 

4.1.3  Uso de elementos do plano cartesiano. 

 

 Dois alunos mencionaram plano cartesiano, porém de formas diferentes. O aluno 

L escreveu: “É uma lei de variáveis onde ax + b = y e y = ax + b, e inclui também o 
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plano cartesiano onde y é as coordenadas e x as abscissas e a e b equivalem à números 

reais”.  

 Sobre a resposta do aluno L, primeiramente ele trata a função como uma lei de 

variáveis, na qual não fala que lei seria, deixando de utilizar o registro f(x) = ax + b ou a 

relação f(x) = y. Ele trata do plano cartesiano como apenas retas perpendiculares sem 

mencionar o gráfico de uma função afim como representação desta relação. 

 

Figura 13 – Resposta do Aluno L 

 

Fonte: Dados do diagnóstico 

 

O aluno M escreveu em sua resposta que: “Em problemas matemáticos eles nos 

dão a função, e daí vamos calcular: ax + b = ... Exemplos: Plano Cartesiano, situações, 

dadas funções, etc.”    

Figura 14 – Resposta do Aluno M 

 

Fonte: Dados do diagnóstico 

 

Interpretando a resposta do aluno M, observamos que ele associa a função com 

problemas matemáticos onde algum cálculo é esperado que se faça e está relacionado a 

encontrar ax + b. O Plano Cartesiano é mencionado como exemplo, assim como situações 

e funções dadas. Observamos que este aluno não mencionou a condição de existência de 

uma função, como também não considerou em seus exemplos outras formas de 

representação como  
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4.1.4 Uso da relação com a equação de 1º grau  

 

A maioria dos alunos da turma (cinco alunos) fizeram relação com equação de 

primeiro grau. De fato, os alunos F, G, H, I e L (as respostas dos alunos I e L foram 

discutidas anteriormente) fizeram referência à representação algébrica.  

O aluno F escreveu “É um conjunto de dois ou mais pontos em uma reta e que f(x) 

= ax + b = y”.  De certa forma ele chega a um conceito de função mencionando a sua lei 

de formação ou f(x) = y. Ainda escreve que existe uma reta a qual é representada por dois 

ou mais pontos. Porém também não menciona a condição de existência, como também 

não considerou outras formas de representação como ... 

 

Figura 15 – Resposta do Aluno F 

 

Fonte: Dados do diagnóstico 

 

 

O aluno G escreveu: “É um elemento em que, ax + b = y.” Este aluno escreveu 

um conceito de função mencionando apenas sua lei de formação como uma equação 

simples de primeiro grau. Não entrando em qualquer outro subsídio para conceituar ou 

definir função. 

Figura 16 – Resposta do Aluno G 

 
Fonte: Dados do diagnóstico 

 

 

O aluno H escreveu: “A lei de função que determina y = ax + b”. De certa forma 

ele relaciona igualmente a uma simples equação de primeiro grau. E mais uma vez 

deixando o conceito ou a definição de função muito vago pois não considerou outras 

formas de representação como o aluno H. 
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Figura 17 – Resposta do Aluno H 

 
Fonte: Dados do diagnóstico 

 

 

 

4.1.5 Uso da lei de formação de uma função 

 

Três alunos se aproximaram da definição de função por meio do registro analítico 

escrevendo a relação f(x) = ax + b. Estes alunos foram  D, J e K. 

 

O aluno D escreveu: “Eu não sei explicar o que é uma função, onde a lei de 

formação é igual a y e igual a f(x) = ax + b = y”. Este aluno mesmo falando que não 

saberia o que seria uma função, de certa forma ele chega a um conceito de função 

mencionando a sua lei de formação, ainda que f(x) = ax + b e ainda  y = f(x). No entanto 

também não menciona a condição de existência.  

Figura 18 – Resposta do Aluno D 

 
Fonte: Dados do diagnóstico 

 

 

O aluno J escreveu: “É um cálculo que pode ser determinado por f(x) = ax + b = 

y.”. Este aluno faz imagem de função restritamente a cálculos relacionados a sua lei de 

formação f(x) = ax + b. No entanto também não menciona as diversas variedades que 

podem ser citadas nem se quer relatou nada com a  condição de existência.  
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Figura 19 – Resposta do Aluno J 

 
Fonte: Dados do diagnóstico 

 

 

 

O aluno K escreveu: “É toda função f cuja a lei pode ser escrita na forma f(x) = 

ax + b = y em que a e b são números reais e x pode ser qualquer número real”. Este aluno 

escreveu a mesma definição dada no livro adotado na escola. E como todos os outros 

alunos não mencionou a condição de existência de uma função, recorrendo à definição de 

função afim.   

Figura 20 – Resposta do Aluno K 

 
Fonte: Dados do diagnóstico 

 

 

Entre as respostas, alunos como F, K e J escreveram de mais de uma forma para 

exprimir o significado de Função. Tais alunos se aproximaram do conceito ou da 

definição de função afim. Por outro lado, percebemos que dois alunos (A e C), mesmo 

diante todas as aulas ministradas seguindo todos os detalhes do livro, não tiveram 

argumentos ou palavras chaves que pudéssemos associar ou tentar discutir o conceito ou 

definição de função.  
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Figura 21 – Resposta do Aluno A 

 
Fonte: Dados do diagnóstico 

 

Figura 22 – Resposta do Aluno C 

 
Fonte: Dados do diagnóstico 

 

 Estes registros nos trazem uma diversidade de respostas, porém nenhuma de uma 

forma completa evidenciando lacunas no processo de ensino aprendizagem.  

 Um dos aspectos mais relevantes para nós nesta pesquisa foi que nenhum dos 

alunos citados falaram sobre a condição de existência de uma função (para todo x 

pertencente a A, existe um único y pertencente a B tal que f(x) = y. Essa condição é de 

suma importância para a existência de uma função, independente da função, seja ela afim 

ou não, entretanto não foi mencionada nas aulas dada ao 9º ano pois esta parte da condição 

de existência só vemos no 1º ano do Ensino Médio.  

 No gráfico 1, representamos tais resultados em termos de porcentagens. Também 

incluímos aqueles que não mencionaram nada relevante à pesquisa foram os alunos A e 

C. Como também aqueles que se valeram de mais de uma representação, como os alunos 

F, G, H, I e L. 
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Gráfico 1 – Distribuição das respostas dos alunos 

 
           Fonte: Dados do diagnóstico. Autoria própria, 2018  

 

 

 

As categorias mais citadas pelos alunos foram aquelas em que função seria apenas 

uma equação de primeiro grau, foi o caso dos os alunos F, G, H, I e L (as respostas dos 

alunos I e L foram discutidas anteriormente) que fizeram referência à representação 

algébrica. Em seguida aquelas que mencionaram a lei de formação como f(x) = ax + b. 

Estes casos foram dos alunos D, J e K. As menos citadas foram aquelas em que os alunos 

citaram como conceito ou função gráficos ou pontos no plano cartesiano, tabelas e 

conjuntos, caso dos alunos B, E e K. 
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5 CONCLUSÃO  

 

 

Este TCC teve suas origens baseadas na minha experiência vivida tanto em sala 

de aula como também no período de monitoria. Nos chamou atenção a grande dificuldade 

em que os discentes têm em compreenderem, mas também em expressar o conceito e ou 

a definição de função afim nas fases finais do ensino fundamental.  

Neste trabalho observamos a grande importância do estudo e do conceito e 

definição de funções, temática tratada por vários autores. Também observamos 

historicamente que de início alguns matemáticos optaram por uma versão informal para 

do conceito, aplicando em seu cotidiano variações de grandezas, por exemplo, 

relacionados a Física, ou ainda outras ciências. 

Ponte (1990, 1992) descreve a origem e o desenvolvimento deste conceito ao 

longo da História da Matemática, sua evolução na Educação Matemática e seu surgimento 

como um instrumento matemático indispensável. Evidenciando assim, como o conceito 

de funções é um dos mais importantes da Matemática por estar presentes nas noções mais 

básicas desta ciência, como por exemplo, na contagem.  

O conceito de função pode ser tratado com os discentes de diversas formas. 

Podemos trabalhar este conceito através de situações problema, uso de pares ordenados 

no plano cartesiano, gráficos, Diagrama de Venn e uso de tabela. Além disso, também 

identificamos formas de representar uma função, ou seja, representação: Registro verbal, 

Lei de Formação, Dados tabelados, Diagrama de Venn e Gráficos. 

Já a definição de função, nos remete a uma estrutura fixa, sem que possamos 

mudá-la nos diz que: Dados os conjuntos A, B, uma função f : X → Y (lê-se “uma função 

de A em B ”) é uma lei, que diz como agregar a cada elemento x ∈ A um elemento y = 

f(x) ∈ B.  

Considerando os livros didáticos observados, podemos dizer que eles abordam o 

conteúdo de função, mas não foi dada ênfase a introdução do conceito ou definição de 

forma que o professor possa trabalhar a partir do livro.  

Ainda, sobre o livro adotado pela escola, observamos que ele não traz dois fatos 

importantes para a definição de função:  a definição o conjunto domínio, contra - domínio 

e imagem de uma função; e a condição de existência de uma função (que para cada x ∈ 

A, existe um único elemento f(x) ∈ B chamado de imagem de x pela função f) 
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Diante dessas dificuldades dos alunos no processo de aprendizagem, assim como 

pela importância do conteúdo no cotidiano e na própria ciência, entendemos que se faz 

necessário compreender e assim explicar a diferença existente entre conceito e definição.  

Nesta pesquisa, apresentamos como questão norteadora investigar: como os 

alunos compreendem a definição de uma função afim? Seria através da identificação das 

suas características observando a representação gráfica ou através de outras 

representações? Enquanto professores, como podemos ajudar os alunos na compreensão 

do que seja a ideia ou o conceito e a definição de função? 

Para responder a tal pergunta, nos baseamos na realidade de uma escola do 

município de Araçagi – Paraíba, onde atuo como professor. Assim foi realizado um 

diagnóstico com os alunos do 9º ano da referida escola, e não obtivemos um resultado 

satisfatório mediante as grandes dificuldades do aprendizado, visto que este é o primeiro 

contato com conceito e ou definição de função.  

A análise desses dados nos diz que os livros didáticos não são suficientes para o 

conhecimento de um assunto, precisando ser um professor pesquisador que busque uma 

melhor maneira de transmitir aos alunos superando as dificuldades já existentes no ensino 

e na aprendizagem do conceito e definição de função afim nos 9º anos do Ensino 

Fundamental.  

Uma reflexão que fazemos é que tal fato desperta a necessidade de elaboração de 

propostas de ensino que levem a resultados eficientes no processo de construção do 

conceito de função.  Desta pesquisa sugerimos que os docentes não apenas ministrem 

suas aulas através de um livro didático, pois ele pode não ser suficiente para se trabalhar 

a introdução do conceito e da definição de função afim. De toda forma, entendemos que 

um professor deve ser também pesquisador, onde ele detecte e compreenda os erros dos 

alunos procurando corrigir tais erros e fazendo com que eles não se repitam.       

Podemos também dizer que o presente estudo representou apenas um avanço para 

muitas possibilidades de pesquisar trazendo alternativas diversas, assim como a utilização 

de software nos conteúdos matemáticos em sala de aula, ou apresentar uma sequência 

didática com o objetivo de sanar as deficiências encontradas pelos discentes e docentes, 

tornando as atividades mais atraentes e motivadoras no processo de ensino-aprendizagem. 
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