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RESUMO 

 

 

No presente estudo buscamos compreender como os Registros de Representação Semiótica 

são utilizados na abordagem do conceito de função, nos livros didáticos de Matemática 

escolhidos pelos professores da rede municipal da cidade de Aratuípe-BA, para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental no quadriênio 2020-2023. Desta forma, em busca de possíveis 

respostas para esta questão, foram traçados desdobramentos em objetivos específicos, a saber: 

analisar quais as orientações da BNCC para o ensino de função nos anos finais do ensino 

fundamental; identificar quais Registros de Representação Semiótica são utilizados pelos 

livros didáticos na abordagem do conceito de função; analisar qual  transformação semiótica é 

evidenciada pelos livros didáticos na abordagem do conceito de função. Tendo em vista a 

natureza do tema, o estudo se estruturou metodologicamente a partir de uma pesquisa 

qualitativa do tipo bibliográfica, os dados foram obtidos a partir de alguns 

procedimentos/instrumentos, onde partimos de foco de interesse amplo, por meio da análise 

documental da BNCC (2018). A partir dessa inferência, a análise do livro levou em 

consideração as indicações e propostas do referido documento para o ensino de função, em 

seguida buscamos identificar quais os registros de representação foram utilizados para 

comunicar o conceito este conteúdo. Sendo assim, os resultados obtidos demostram que o 

ensino de função proposto pelo livro didático da PNLD 2020, formulado para atender aos 

requisitos da BNCC, explora este objeto de conhecimento de forma intuitiva nos 7° e 8° ano, 

porém esse objeto de conhecimento só é sistematizado no 9°, constatamos que esse assunto 

foi comunicado através dos registros gráficos, algébricos, tabulares, figurais, língua materna, 

registro misto e registro auxiliar. Considerando que a aquisição do conhecimento matemático, 

segundo Duval (2008, 2009, 2011) acontece quando se distingue objeto matemático de sua 

representação semiótica, e que isso só é possível através da capacidade em realizar dois tipos 

de transformação, tratamento e conversão. Desta forma, nos livros foram evidenciadas as duas 

atividades, entretendo com maior ênfase nas conversões.          

 

Palavras-chaves: Funções. Ensino Fundamental. BNCC. TRRS. Livro Didático.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the present study, we intend to understand how the Register of Semiotic Representation are 

used to approach the concept of function in the mathematics textbooks chosen by the teachers 

of the municipal network of the city of Aratuípe-BA, for the final years of elementary school 

in the quadrennium 2020-2023. Therefore, searching out possible answers to this question, the 

following targets were planned: to analyze the BNCC guidelines for the teaching of function 

in the final years of elementary school; identify which Records of Semiotic are used by 

textbooks to approach the concept of function; to analyze which Semiotic transformation is 

pointed by textbooks in approach of the concept of function. Due to the nature of the theme, 

the study was methodologically structured from a qualitative bibliographic research, the data 

were obtained from some procedure/devices, which we start from a focus of broad interest, 

through the documentary analysis of the BNCC (2018). From this inference, the book analysis 

considered the indications and proposals of the referred document for the teaching of 

function, seeking to identify which representation records were used to communicate the 

concept of function. Thus, the results show that the teaching of function proposed by the 

PNLD 2020 textbook, formulated to attend BNCC requirements, explores the concept of 

function intuitively in the 7
th

 and 8
th

 grades, but this object of knowledge only is systematized 

in the 9
th
, we found that this subject was communicated through graphical, algebraic, tabular, 

figurative, mother tongue, mixed and auxiliary records. Considering that the acquirement of 

mathematical knowledge, according to Duval (2008, 2009, 2011) happens when 

distinguishing mathematical object from its semiotic representation, and that this is only 

possible through the ability to perform two types of transformation, treatment and conversion. 

Thus, in the book were highlighted both activities, entertaining with greater emphasis on 

conversions.       

 

Keywords: Function. Elementary School. BNCC. TRRS. Mathematics textbooks. 
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INTRODUÇÃO  

O conhecimento matemático possui um importante papel no desenvolvimento da 

sociedade, pois em sua gênese histórica ele é fruto das necessidades e preocupações humanas, 

um saber amalgamado, reelaborado, descartado e transformado que vem de épocas distintas e 

contou com a contribuição de vários povos e civilizações ajudando a solucionar problemas em 

diferentes contextos e momentos históricos. Com isso, a presença da Matemática na Educação 

Básica é imprescindível para evolução científica, tecnológica e produção de novos saberes.  

Dentre os objetos de conhecimento previstos para serem ensinados na Educação 

Básica o estudo de funções ocupa lugar de destaque. Podemos justificar sua importância, uma 

vez que este conceito estabelece relações com vários outros conhecimentos matemáticos, 

como a geometria, expressões algébricas, proporcionalidade, sequências entre outros.  

Outro fator importante é sua grande aplicabilidade em outras áreas do conhecimento 

como a Física, Química, Biologia e Economia, onde é possível observar e representar 

regularidades, expressando os fenômenos dessas áreas a partir de modelos matemáticos 

constituídos por variáveis.  

Contudo, apesar do conceito de função apresentar essa ampla possibilidade de 

contextualização e interdisciplinaridade, autores como de Magarinus (2006, 2013), Rezende e 

Neves (2016), observam em seus trabalhos que o ensino de função não tem alcançado o 

objetivo esperado, uma vez que os alunos ainda apresentam grandes dificuldades em 

reconhecer o conceito de função nas suas diferentes representações, figural, algébrica, língua 

natural, gráfica, entre outras. 

Segundo Duval (2009), essa dificuldade acontece, pois, os objetos matemáticos são 

abstratos, não possuindo existência física que garanta o seu acesso por meio do nosso sistema 

multissensorial, necessitando assim impreterivelmente das suas representações para que sejam 

manipulados e estudados de forma mais profunda. Assim, quantos mais representações de um 

conteúdo matemático o aluno tiver acesso e conseguir manipular, maior a sua compreensão do 

mesmo. 

Com isso, considerando que o livro didático utiliza diferentes formas de representar os 

objetos matemáticos e, na grande maioria das vezes, tem sido o principal suporte teórico 

utilizado pelos professores e alunos para orientar suas atividades didático-pedagógicas e 

estudos, escolhemos o mesmo como objeto de estudo desta pesquisa que buscou responder a 

seguinte questão de pesquisa: 
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 Como os Registros de Representação Semiótica são utilizados na abordagem 

do conceito de função, nos livros didáticos de matemática escolhidos pelos 

professores da rede municipal da cidade de Aratuípe – BA, para os anos finais 

do Ensino Fundamental no quadriênio 2020-2023?  

Assim, com o intuito de obter dados para elucidar a questão acima, traçamos os seguintes 

objetivos.  

Objetivo geral  

 Compreender como os Registros de Representação Semiótica são utilizados na 

abordagem do conceito de função, nos livros didáticos de matemática escolhidos pelos 

professores da rede municipal da cidade de Aratuípe – BA, para os anos finais do 

Ensino Fundamental no quadriênio 2020-2023.  

Objetivos específicos  

 Analisar quais as orientações da BNCC para o ensino de Função nos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

 Identificar quais Registros de Representação Semiótica são utilizados pelos livros 

didáticos na abordagem do conceito de Função.  

 Analisar qual transformação semiótica é evidenciada pelos livros didáticos na 

abordagem do conceito de Função. 

Assim, diante do exposto acima, optamos por uma pesquisa de natureza qualitativa, do 

tipo bibliográfica. Os dados foram produzidos atráves da análise documental da BNCC, 

especificamente a parte destinada as habilidades relacionadas à unidade temática Álgebra nos 

anos finais do Ensino Fundamental, e da análise do livro didático escolhido pela Secretaria 

Municipal de Aratuípe-BA para o quadriênio 2020-2023. 

Uma vez apresentados os questionamentos, as indagações e os objetivos que integram 

essa pesquisa, descreveremos a seguir os nossos métodos cientificos para obtenção e análise 

de dados. 
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1 METODOLOGIA 

Tendo como objetivo identificar em livros didáticos do Ensino fundamental Anos 

finais articulações dos diferentes dos diferentes registros de representação semiótica Duval 

(2008, 2009, 2011), assim como as suas funções cognitivas (conversão e tratamento) 

adotamos a pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfico. 

A abordagem de caráter qualitativa, segundo D’Ambrósio e D’ Ambrósio (2006, p.78) 

é delimitada como sendo uma pesquisa que “[...] tem como foco entender e interpretar dados e 

discursos [...] sua metodologia por excelência repousa sobre a interpretação [...]”. Neste 

trabalho interpretamos informações ou discursos nos livros didáticos do Ensino Fundamental-

Anos Finais, para obtenção de dados na confirmação ou não da existência dos RRS e suas 

transformações para explorar o conceito de função.  

Segundo Godoy (1995, p. 63), pesquisadores qualitativos “partem de questões ou foco 

de interesse amplo, que vão se tornando mais direto e específico no transcorrer da 

investigação”. A partir dessa perspectiva, iniciamos analisando as propostas para o ensino de 

função apresentada pelo documento oficial Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Segundo Marconi e Lakatos (2013, p. 51), 

 

Documentos oficiais - constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados. 

Podem dizer respeito a atos individuais ou, ao contrário, atos da vida política, de 

alcance municipal, estadual ou nacional. O cuidado do pesquisador diz respeito ao 

fato de que ele não exerce controle sobre a forma como os documentos foram 
escritos. Assim, deve não só selecionar o que lhe interessa, como também interpretar 

e comparar o material, para torná-lo utilizável. 

 

Assim, o referido documento abrange todo o território nacional e tem como objetivo 

orientar o rumo da Educação Básica no Brasil. Desta forma, influenciando a educação em 

várias diretrizes como, as propostas pedagógicas e curriculares, avaliações externas e 

produção de material didático. É sobre esse último que escolhemos para coleta de dados que 

serão consideradas nessa pesquisa. 

Com isso, neste estudo empregamos uma pesquisa do tipo bibliográfica que segundo 

Marconi e Lakatos (2013, p. 57),  

 

“abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

material cartográfico e etc. [...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo o que foi escrito, dito ou falado sobre determinado assunto [...] 

Desta forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou 

escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras.” 
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Optamos pelos livros aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 2020. 

Essas obras tomam como referência a BNCC, cujos princípios competências, habilidades, 

objetos de conhecimento, unidade temática orientam sua escrita.  

Desta forma, é válido ressaltar que estes livros ainda estão sendo analisados pelos 

professores. Cabe aos mesmos escolherem a coleção que será adotada pelas escolas que 

ensinam. As reuniões de escolha devem ser registradas em ata e divulgadas para comunidade 

escolar.  

Contudo, não consideramos isso como empecilho, uma vez que, quando estes livros 

chegam às escolas significas que já estão aprovados pela equipe de especialistas do Ministério 

da Educação, e suas resenhas estão disponíveis no guia do livro didático. Assim, atende-se ao 

objetivo dessa pesquisa, que é analisar as transformações semióticas propostas pelos livros 

didáticos que se orientam pela BNCC. 

Essa situação nos motivou a dedicar uma seção para reconstituir a trajetória do livro 

didático, bem como marcos históricos que culminaram no direito do professor poder escolhê-

lo para auxiliar nas suas práticas pedagógicas. 

 Com isso, analisamos a coleção “Matemática: compreensão e prática” do autor Ênio 

Silveira, escolhida como primeira opção para auxiliar as praticas pedagógicas dos professores 

de Matemática da Escola Municipal Luciana Góes, no município de Aratuípe-Ba, única escola 

de Ensino Fundamental-Anos Finais, situada na sede dessa cidade.  
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2 A HISTÓRIA DAS FUNÇÕES 

Neste capítulo discorreremos sobre desenvolvimento histórico do conceito de função, 

pois como cita Messeder (2019), quando o fazer pedagógico tem como ponto de partida a 

dimensão histórica, pode diminuir as dificuldades em trabalhar com conteúdos matemáticos, 

além de proporcionar ao aluno a visão de que os conhecimentos não são algo pronto, mas 

fruto de processos que demandam tempo, revisitações, retrocessos, construção e 

desconstrução. Considerado esse pressuposto, julgamos importante, nas linhas que seguem, 

remontar a história do nosso objeto. 

O conceito de função é importante, pois através do mesmo podemos fazer 

generalizações de diversas situações no nosso cotidiano (por exemplo, o tempo gasto de uma 

viagem em função da velocidade praticada no trajeto). A ideia de função que conhecemos 

hoje é fruto de uma construção histórica, que contou com a contribuição de muitos 

matemáticos durante este processo esse conceito sofreu grande evolução. Somente no fim do 

século XIX que o conceito de função foi diretamente relacionado à teoria de conjuntos.  

Vasques, Reis e Boubée (2008) apresentam em seu trabalho as evoluções que o 

conceito de função sofreu ao longo dos séculos. 

 

A contagem implica uma correspondência entre um conjunto de objetos e uma 

sequência de números a contar. Já os homens das cavernas deixaram traços de 

atividades que parece estar contando. Por exemplo, certas marcas simples que 

poderiam ter sido usadas para manter uma conta foram encontradas em restos de 
esqueletos. Pode-se dizer então que a noção de função tem raízes no 

desenvolvimento do conceito de número. As quatro operações aritméticas 

elementares são funções de duas variáveis (VASQUES, REIS E BOUBÉE, apud 

ROCHA, 2008, p.142). 

 

Nesta citação, os autores remontam o surgimento da ideia de função desde a pré-

história, ligadas a necessidades diárias dos homens que viveram nesse período, porém são 

manifestações que contém a noção de função de forma implícita. 

Com isso, dentre os matemáticos que contribuíram para o estudo da ideia de função, 

podemos citar Yanschkvitch, que destaca a existência de três etapas principais do 

desenvolvimento da noção de função: Antiguidade, Idade Média e o período moderno 

(OLIVEIRA, 1997). 

Na antiguidade, não se tinha uma ideia geral do conceito de funções, apesar do estudo 

de diferentes casos de dependência entre duas quantidades diferentes não se chegou a uma 

noção de variável nem de função. Nesse período podemos destacar os babilônios, em 2000 
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a.C, que usavam tabelas sexagesimais de quadrados e de raízes quadráticas para fazer 

correspondências. Essas tabelas eram escritas em argila, e revelam uma qualidade funcional. 

Contudo, a autora ressalta que, para os babilônios, cada problema era analisado de forma 

diferente, pois eles não criaram uma regra geral para solucionar problemas parecidos 

(OLIVEIRA, 1997).  

Na Grécia, nesse mesmo período a noção de função foi observada em métodos 

práticos, transmitida de mestre para aprendiz. Já entre os pitagóricos (seguidores da escola 

pitagórica que se dedicavam ao estudo da Matemática), a ideia do conceito de função aparece 

no estudo da interdependência quantitativa de diferentes quantidades físicas, como altura e 

comprimento das notas emitidas por cordas da mesma espécie, evidenciando uma 

dependência recíproca entre número, harmonia e espaço. No período Alexandrino encontra-se 

a mais antiga Tabela de Cordas desenvolvida por Ptolomeu, registrada na obra Almagesto. 

Nela é feita uma relação entre ângulos e comprimento da corda correspondente (OLIVEIRA, 

1997). 

Somente na Idade Média, século XII, que o conceito de função aparece de uma forma 

mais genérica, através dos conhecimentos desenvolvidos nas escolas de filosofia natural de 

Oxford e Paris, por meio dos estudos de fenômenos como calor, luz, densidade, distância, 

velocidade etc (OLIVEIRA, 1997).  

Com isso, a noção de que as leis quantitativas da natureza são leis funcionais vai sendo 

amadurecida aos poucos. No século XIV, podemos citar Nicole Oresme (1323-1382) que 

criou a teoria das latitudes e longitudes das formas, que pode ser considerado como primeira 

pessoa a representar graficamente a velocidade em função do tempo, marcando uma evolução 

em relação à variável dependente e ao conceito de função. O mesmo “considerava que tudo 

que variava podia ser visto como uma quantidade contínua, ou seja, representado por um 

segmento retilíneo” (VASQUEZ; REIS E BOUBÉE, apud ROCHA, 2008, p. 144). 

Para representar o gráfico da velocidade em função do tempo, Oresme traçou uma 

linha horizontal representando o tempo, que seria a longitude, e outra linha perpendicular que 

simboliza a velocidade ou a latitude, representando a velocidade em função do tempo. Como 

mostra a figura abaixo: 
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Figura 1: Gráfico velocidade/tempo 

 

Fonte: Roratto (2009, p.56) 
 

 

 No período moderno, a partir do final do século XVI, e durante século XVII, as 

classes das funções analíticas começam a prevalecer e são demonstradas por meio de somas 

de séries infinitas. Nesse período Galileu Galilei (1564-1642) também trabalhou com 

representações semelhantes às de Oresme, contudo empreendeu um estudo mais organizado 

ao quantificar as grandezas com as representações gráficas advindas da experiência com 

medidas. Os estudos de Galileu faziam associações de causa e efeito e passaram a ser 

encaradas de forma quantitativas, possíveis de ser verificadas (RORATTO 2009). 

Neste mesmo período, François Viete (1540-1603) apresentou sua notação algébrica. 

Esse advogado francês designou vogal para representar variáveis e consoantes para 

parâmetro, consolidando uma linguagem simbólica essencial para o avanço dos estudos 

matemáticos. Sobre esses avanços Youschkevitch (1981) diz que:  

 

A importância desta notação que, pela primeira vez, tornou possível a colocação por 

escrito sob uma forma simbólica das equações algébricas e de expressões contendo 

quantidades desconhecidas e coeficientes arbitrários (um trabalho que também 

nasceu com Viète) poderia ser subestimado. Entretanto, o criador da nova Álgebra 
não utiliza sua notável descoberta para fazer avançar o conceito de função: pensar 

em termos de função não foi característica de seu espírito. (YOUSCHKEVITCH, 

apud OLIVERA, 1997, p.17). 

 

Estes fatos marcam o surgimento da Álgebra e ao mesmo tempo a ampliação referente 

ao conceito de número, que no fim do século XVI envolvia os números reais naturais e 

imaginários, iniciando a noção de função. E foi com Fermat e Descartes, que a introdução de 

função começou a aparecer. Fermat (1601-1665), em sua obra Ad locos planos et sólidos 

isagoge, escreveu: “tão logo duas quantidades desconhecidas aparecem em uma igualdade, há 

um lugar geométrico e o ponto terminal de uma das duas quantidades descreve uma reta ou 

curva” (OLIVEIRA, 1997, p.18). Vasquez, Reis e Boubée (2008) mencionam que Descartes 

(1596-1650) queria reduzir as soluções de todos os problemas algébricos e equações, nos 

quais utilizassem um procedimento padrão que permitia encontrar raízes. Assim,  
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Esse matemático foi o primeiro a tornar claro que uma equação em x e y é uma 

forma para mostrar uma dependência entre quantidades variáveis, de modo que os 

valores de um deles possam ser calculados a partir dos valores correspondentes na 

outra variável. (VASQUEZ; REY; BOUBÉE, apud ROCHA 2008, p. 145 e 146). 

  

Através dessas ideias, Descarte (1596-1650), em sua obra La Geométrie, apresenta a 

noção de função de uma forma mais detalhada, pela primeira vez e de modo completamente 

claro, é sustentada a ideia de que uma equação em x e y é uma forma de introduzir uma 

dependência entre quantidades variáveis de modo a permitir o cálculo dos valores de uma 

delas correspondendo aos valores da outra (OLIVEIRA, 1997). 

 Leibniz (1646-1716) foi o primeiro a utilizar o termo função em patamares 

geométricos. E com Jean Bernoulli (1694-1698) aparece a primeira definição clara de uma 

função como expressão analítica. “Chamamos função de uma grandeza variável uma 

quantidade composta de qualquer maneira que seja desta grandeza variável e constante” (apud 

OLIVEIRA, 1997, p. 19). Contudo, o modo como Jean Bernoulli explica não dá sugestão 

sobre a forma de constituir função tomando por base a variável independente, o que podemos 

inferir que o mesmo já pensava nas expressões analíticas. 

Com isso, na metade do século XVIII, a forma com que expressões analíticas eram 

expressas no século anterior passou a ser inadequada. Euler foi uma das pessoas que 

contribuiu para o desenvolvimento do conceito de função, definindo as ideias iniciais da 

noção de função e diferenciando as quantidades variáveis das constantes. 

Além disso, no século XIX iniciou-se um processo de fundamentação mais detalhada 

da Análise, pelos estudiosos: Condorcet (1778), Cauchy (1789), Lacroix (1797), Fourier 

(1821) e Lobatchevski (1837), que dando sequência às ideias de Euler estudaram e 

pesquisaram o conceito de função. Em 1837, Dirichlet sugeriu uma definição mais ampla de 

função. 

 

Se uma variável y está relacionada com uma variável x de tal modo que, sempre que 

é dado um valor numérico x, existe uma regra segundo a qual um valor único de y 

fica determinado, então diz-se que y é uma função da variável independente x 

(BOYER  apud OLIVEIRA, 1997, p. 20). 

 

 

Embora ainda não se estivesse estabelecido o conceito de conjunto, podemos perceber 

que está é a definição que mais se aproxima da que temos hoje, na qual percebemos a 

existência de uma correspondência entre dois conjuntos numéricos, que contribuíram para o 

conceito de função que temos na atualidade. No entanto, a definição geral de uma função 

começou a aparecer no século XX, por meio de estudos realizados por Hankel e pelo grupo 
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Bourbaki, que mostraram nessa época a definição de uma função como um certo subconjunto 

do produto cartesiano.  

Roratto (2009, p. 61) traz um quadro onde é exposto de forma resumida esse contexto 

histórico, como segue abaixo:  

 

Tabela 1 – Sequência histórica do desenvolvimento das funções 

Conceito Época aprox. Expoente 

Relações de dependência qualitativas Sem estimativa          - 

Quadro explicativo (Tabelas) Sem estimativa Civilização babilônica 

Interpretações quantitativas 580 a.C. Escola pitagórica 

Variáveis Séc. XI Sociedade Grega 

Representações Gráficas Séc. XIV Nicole Oresme 

Linguagem algébrica Séc. XVI François Viète 

Representação analítica Séc. XVII Fermat e Descartes 

Introdução do termo “Função” Séc. XVII Leibniz 

Notação      Séc. XVIII Euler 

Definição utilizada atualmente Séc. XIX Dirichlet 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Roratto (2009) 

 

 Podemos perceber, diante do exposto acima, que ao longo dos anos o conceito de 

função foi utilizado sob diferentes abordagens e perspectivas, que contribuíram para o 

surgimento de diferentes representações que permitiram uma maior compreensão desse 

conceito matemático tão importante. Assim, após explicitarmos o processo de 

desenvolvimento histórico do conceito de função, traremos a seguir, uma definição como 

conhecemos hoje: 

“Dados os conjuntos      uma função        (lê-se “uma função de   em  ”) é 

uma regra (ou conjunto de instruções) que diz como associar a cada elemento     um 

elemento          ” (LIMA et al, 2012, p. 45) 

Nesta definição os autores trazem o conceito de função baseado na relação entre 

conjuntos, onde   seria o domínio (conjunto de partida) e   o contradomínio (conjunto de 

chegada) da função   (um comando que permite associar elementos de um conjunto para o 

outro). Assim, “para cada       o elemento         chama-se a imagem de   pela função 

 , ou o valor assumido pela função   no ponto        (LIMA, et al, 2012).  
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Os autores destacam ainda que toda função consta de três ingredientes: domínio, 

contradomínio e a lei de correspondência          Os mesmos trazem como exemplo a 

correspondência que associa cada número natural   a seu sucessor     que define uma 

função         com          (LIMA, et al, 2012). Neste caso, tanto o domínio como o 

contradomínio é representado pelo conjunto   (conjunto dos números naturais),     a lei de 

correspondência. 

Além do uso da Teoria dos Conjuntos e as definições de domínio, contradomínio e 

imagem que são utilizados para definir função, podemos citar suas classificações injetora, 

sobrejetora e bijetora. Como as análises desse trabalho se concentram no Ensino Fundamental 

Anos-finais, onde esses conceitos não são aprofundados, não entraremos em maiores detalhes. 
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3 ENSINO DE FUNÇÕES 

A Matemática, assim como outras áreas do conhecimento, possui ferramentas de 

grande aplicabilidade e desempenha papéis fundamentais no processo de ensino e 

aprendizagem. Diante disso, é importante que os conceitos trabalhados durante o ensino 

explorem essas potencialidades, a fim de dar significado aos conteúdos trabalhados em sala 

(ROCHA, 2018).  

Para isso, observamos em algumas recomendações didáticas, como os parâmetros 

curriculares nacionais – PCNs (1998), que nos trazem referências e propostas para o ensino de 

função. Nos conteúdos propostos para o ensino de Matemática no terceiro ciclo de ensino 

fundamental, recomenda-se que função seja abordada informalmente na exploração de 

padrões. A esse respeito Santos et al. (2004) salientam que os padrões estão em toda parte. 

Reconhecê-los, identificá-los, criá-los, expressá-los matematicamente é entender como a 

Matemática é aplicada e está presente no mundo em que vivemos. Entretanto, os mesmos 

defendem que a partir dos padrões em sequências numéricas que os alunos devem fazer 

representações analíticas através de letras, em expressões algébricas e equações. 

Corroborando com esses autores o PCN (1998) traz o seguinte:  

 

No decorrer dos trabalhos com números, é fundamental estudar algumas relações 
funcionais pela exploração de padrões em sequências numéricas que levem os 

alunos a fazer algumas generalizações e compreender, por um processo de 

aproximações sucessivas, a natureza das representações algébricas. A construção 

dessas generalizações e de suas respectivas representações permite a exploração das 

primeiras noções de álgebra (BRASIL, 1998, p. 68). 

 

 

O documento ressalta que não é necessário no terceiro ciclo do Ensino Fundamental o 

aprofundamento de expressões ou equações algébricas. “É suficiente nesse ciclo que os alunos 

compreendam a noção de variável e reconheçam a expressão algébrica como uma forma de 

traduzir a relação existente entre a variação de duas grandezas” (BRASIL, 1998, P. 68). As 

técnicas e regras de complexidade algébricas serão evidenciadas nos estudos do quarto ciclo 

do Ensino Fundamental.   

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018) orienta que o ensino envolvendo 

álgebra, feito no Ensino Fundamental dos Anos Finais, deve garantir aos alunos atribuírem 

significado a problema contextualizado, no qual o mesmo possa reconhecer nessas situações 

diferentes funções que a álgebra proporciona. Assim a BNCC (2018) reforça a ideia 

mencionada que:  
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É necessário, portanto que os alunos estabeleçam conexões entre variável e função e 

entre incógnita e equação. As técnicas de resolução de equações e inequações, 

inclusive no plano cartesiano, devem ser desenvolvidas como uma maneira de 

representar e resolver determinados tipos de problema, e não como objetos de estudo 

em si mesmo. (BRASIL, 2018, p. 271). 

 

 

Considerando esse pressuposto, quando os alunos se deparam com situações 

problemas que o uso da aritmética seja inviável, se faz necessário a álgebra para expressá-las 

de uma forma geral. Com isso, quando as letras não são somente incógnitas, podem assumir o 

papel de variável independente e variável dependente e a relação entre elas pode ser uma 

função (ROCHA, 2018). 

Desta forma, Santos et al (2004) lembram que a ideia de variável surge, 

concomitantemente, à ideia de conjunto, pois a variável representa individualmente qualquer 

elemento do conjunto. Esses autores chamam atenção para que se utilizem as letras desde 

muito cedo, nas mais diversas situações em que elas são empregadas na Matemática, por 

exemplo, nas equações, expressões algébricas e funções, onde as letras representam, 

respectivamente, incógnitas, generalização, variáveis, a fim de compreender seus diferentes 

usos e identificá-los. 

Assim, é comum, no ensino de funções, o professor enfatizar o estudo do cálculo 

algébrico, ou seja, o trabalho da função como uma expressão de uma fórmula ou um termo 

geral. Apesar da importância desse aspecto no estudo de funções, não é suficiente, e pode 

limitar as formas de se perceber e expressar uma função (ROCHA, 2018). 

Além do estudo algébrico que a função assume, é importante destacar o estudo de 

gráficos, tabelas e desenhos no desenvolvimento da noção de função. Desta forma, Oliveira 

(1997) cita algumas vantagens do uso das mudanças de registro de representação, em sala de 

aula, para a compreensão do conceito de função, a saber: 

 

 É um modo de “firmar conceitos” (ou fazer com que adquiram) 

 Torna-se mais lógico e perceptível  

 Adquirir todas as ideias (ou quase todas) sobre o conceito de função 

 O aluno pode abstrair e ampliar conceitos de difícil compreensão 

 O aluno pode adquirir uma noção geral de função  

 Explorar melhor o conteúdo  

 Melhor compreensão  

 Visão geral do aluno 

 Ocorre uma interação entre as formas de apresentação do conceito de função 

 É uma maneira construtiva de se mostrar o comportamento de cada função em 

determinadas situações e assim a assimilação é mais rápida e eficaz 

 Os alunos compreendem com mais clareza tópicos importantes como taxa de 

variação, crescimento e decrescimento, máximos e mínimos. (OLIVEIRA, 1997, p. 

42-43). 
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Desta forma, podemos perceber uma grande variedade de representações das funções, 

e para explorar essa rica gama de possibilidades na perspectiva de prover o ensino de funções, 

no qual o aluno possa aprender e principalmente compreender o seu conceito, acreditamos 

assim como Duval (2009), Oliveira (1997) e outros autores, que o acesso e a manipulação dos 

diferentes RRS é fundamental, pois, cada uma dessas representações nos permite visualizar 

diferentes características do objeto matemático estudado. 
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4 OS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA E A APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA. 

Durante o meu processo de formação inicial, mais especificamente durante as 

disciplinas de Estágio Supervisionado e da participação no programa Residência Pedagógica
1
, 

me deparei com um cenário extremamente preocupante: alunos com grandes dificuldades em 

apreender Matemática e cada vez mais desmotivados, expressões como “a Matemática é 

difícil”, “a Matemática é para poucos”, “não consigo apreender Matemática”, entre outras, 

eram corriqueiras no diálogo com alunos, pais e até mesmo com os professores regentes
2
. 

Essa experiência me fez refletir e questionar sobre qual a origem das dificuldades dos alunos 

em apreender Matemática. 

Ao buscar as respostas para essa pergunta, pude perceber que como diz Tardif (2002), 

os saberes da experiência interferem diretamente, na minha forma de compreender, trabalhar e 

pesquisar os objetos matemáticos. Nesse sentido, Fiorentini e Lozenzato (2012) destacam dois 

campos profissionais e científicos, bem distintos e marcantes: o campo da Matemática pura e 

aplicada e o campo da Educação Matemática.  

O campo da Matemática pura e aplicada tem como principal objetivo a evolução da 

Matemática em si, ou seja, o desenvolvimento e aplicação de conjecturas, teoremas, 

demonstrações, corolários e novos conhecimentos que permitam o progresso dessa e de outras 

ciências. Nesse cenário, as questões referentes ao ensino e aprendizagem ficam à margem das 

discussões.  

Essa perspectiva dominou durante muitos anos as discussões acerca da forma de 

entender e abordar os objetos matemáticos, até que por volta da década de 70 a Educação 

Matemática se consolida como campo profissional e científico, “tendo como objeto de estudo 

as diversas relações existentes entre ensino, aprendizagem e conhecimento matemático em 

determinado contexto sociocultural” Fiorentini e Lorenzato (2012, p.26). Dessa forma, a 

Matemática passa a ser considerada como parte importante da formação social e intelectual do 

ser humano, se apresentando como meio importante para formação do cidadão. 

Nesse sentido, Fiorentini e Lorenzato (2012) enfatizam alguns temas de interesse dos 

pesquisadores na época, tais como: as pesquisas sobre como novos conteúdos podem ser 

ensinados; as pesquisas sobre atitudes crenças e concepções de alunos e professores a respeito 

                                                
1 Programa que integra a política nacional de formação de professores. 
2 Professor que recebe o estagiário na sala de aula.  
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da Matemática; a ênfase nas pesquisas sobre aprendizagem individual e pesquisas acerca dos 

processos cognitivos de aquisição do conhecimento. 

A nossa abordagem, nesse estudo, situa-se nesse último tema, ou seja, na seara das 

discussões acerca da aprendizagem de conhecimentos matemáticos, em especial na 

perspectiva da Teoria dos Registros de Representação Semiótica, que segundo Henriques 

(2019), foi introduzida aos estudos do funcionamento do pensamento (psicologia da 

aprendizagem) por Raymond Duval e trata especificamente da aprendizagem dos conceitos 

matemáticos a partir dos aspectos cognitivos envolvidos. 

Para uma melhor compreensão, achamos importante demarcar, nesse momento, o que 

entendemos por cognição. Assim, nos baseamos em Duval (2011) e Lino (2015) para definir a 

cognição como sendo a união de todas as atividades executadas pelo aluno para a apreensão, 

realização e controle de uma variedade de problemas matemáticos que lhe são apresentados 

durante o processo de aprendizagem de um conceito.  

Assim, explicitada a nossa escolha teórica, apresentaremos os principais conceitos 

relativos à TRRS, buscando explicitar a importância de uma abordagem do conceito de 

função através da utilização dos diferentes registros. 

    

4.1 TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA 

  

Ao longo dos anos, vários pesquisadores no campo da Educação Matemática têm 

destinado os seus esforços aos estudos dos fatores relacionados ao ensino e aprendizagem de 

Matemática, principalmente no que diz respeito às dificuldades encontradas na compreensão 

destes conhecimentos. De acordo com Duval (2009), a percepção dessas dificuldades perpassa 

necessariamente, por uma análise epistemológica e cognitiva acerca das características do 

conhecimento matemático. 

Na perspectiva epistemológica, o autor destaca que a diferenciação entre o objeto 

matemático e suas representações é primordial para a compreensão dos conhecimentos 

matemáticos, uma vez que, todos os objetos matemáticos são abstratos, ou seja, não podem 

ser manipulados nem acessados através dos nossos sentidos. Assim, a falta de percepção dessa 

diferença desencadeia um fenômeno o qual ele denomina como dualidade entre objeto e sua 

representação. 

Para exemplificar, imagine que você esteja em uma sala de aula, com alunos do ensino 

médio, e pergunte o que é               . Provavelmente eles dirão que é uma função 
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polinomial do 2° grau, quando na verdade trata-se apenas de uma das representações desse 

objeto matemático. 

Essa dificuldade em distinguir o objeto de sua representação causa uma compreensão 

limitada do objeto matemático, pois segundo (DUVAL, 2011, p.16) “o conhecimento começa 

quando não adotamos mais a representação do objeto no lugar do próprio objeto”. Assim, 

corroboramos com o pensamento de Duval, ao afirmar que devemos buscar uma forma de 

ensino que articule as diferentes representações dos conceitos matemáticos, explorando assim 

todas as suas características. 

É importante destacar que a variabilidade das representações é a principal 

característica que a diferencia do objeto, uma vez que o último é sempre invariável, conforme 

afirma Lino (2015). Para exemplificar, podemos representar uma função de diferentes formas, 

gráficos, leis de formação, língua natural, tabelas e diagramas, mas apesar da variação das 

representações o objeto representado permaneceu o mesmo, a função.  

Do ponto de vista cognitivo, o autor destaca que a análise do conhecimento 

matemático é centrada na forma como temos acesso a eles, uma vez que “a única via de 

acesso possível aos objetos empiricamente não acessíveis passa por colocar em 

correspondência representações semióticas diferentes.” (DUVAL, 2011, p.49).  

Assim, diante do exposto acima é possível imaginar que quando um aluno tem acesso 

a um grande número de representações de um mesmo objeto, e é estimulado a compreender as 

relações existentes entre elas, os fenômenos de dualidade entre o objeto e suas representações 

são minimizados e a sua compreensão é potencializada. 

 Dessa forma, após evidenciarmos a importância das representações para a 

compreensão dos objetos matemáticos e a necessidade de acesso e manipulação de mais de 

uma dessas representações, faz-se necessário abordar a partir de agora o que são os Registros 

de Representação Semiótica (RRS). 

Assim, é importante destacar que as representações acontecem inicialmente de forma 

interna ao sujeito, ou seja, mentalmente, e podem ser compreendidas como as “percepções 

conceituais do objeto representado” (LINO, 2015, p.59). Essas, por sua vez, necessitam ser 

externadas e manipuladas, conforme citado acima, para que tenhamos uma melhor 

compreensão do objeto estudado. 

 Na abordagem dos conceitos matemáticos utilizamos diferentes formas para externar 

as representações, tais como gráficos, língua natural, figuras geométricas entre outras. Esses 
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conjuntos de símbolos e signos, segundo Flores e Moretti (2008), podem ser definidos como 

Sistemas Semióticos (SS). 

De acordo com Duval (2011), os SS podem ser formados por registros de 

representação ou por códigos, que se diferenciam de acordo com a função que exercem. Neste 

sentido, ele destaca que as funções cognitivas dos registros de representação são: a) 

comunicação, que permite externar para outra pessoa a sua interpretação conceitual; b) 

objetivação, que permite a utilização das representações para tornar o objeto claro para si 

mesmo; c) o tratamento, que permite a modificação da representação dentro de um mesmo 

registro. 

Para exemplificar, quando um aluno é apresentado ao conceito de função, ele irá 

produzir uma representação mental acerca do seu significado. Essa representação será 

externada a partir de um registro de representação (comunicação) e ao longo do seu estudo ele 

terá acesso a diversas representações de Função e poderá a partir da manipulação (tratamento) 

destas, realmente compreender o que é o objeto (objetivação). 

Assim, a partir das funções cognitivas citadas acima os registros de representação 

devem permitir o cumprimento três atividades cognitivas, a saber: 

 

Primeiramente constituir um traço ou ajuntamento de traços perceptíveis que sejam 
identificáveis como representação de alguma coisa em um sistema determinado. Em 

seguida, transformar as representações apenas pelas regras próprias ao sistema, de 

modo a obter outras representações que possam constituir uma relação de 

conhecimento em comparação às representações iniciais. Enfim, converter as 

representações produzidas em um sistema em representações de outro sistema, de tal 

maneira que estas últimas permitam explicar outras significações relativas ao que é 

representado. (DUVAL, apud LINO 2015, p.59). 

 

Desta forma, para tornar-se um objeto identificável em um SS, é necessário descrever 

de forma clara e organizada algumas informações referentes ao objeto que permitam a sua 

identificação e o seu tratamento no SS utilizado, levando sempre em consideração suas regras 

de conformidade.  

Um bom exemplo dessa atividade cognitiva são as definições dos objetos matemáticos 

presente nos livros como podemos observar na definição de função apresentada por (LIMA et 

al, 2012, p. 45) em um registro misto como: “Dados os conjuntos      uma função        

(lê-se “uma função de   em  ”) é uma regra (ou conjunto de instruções) que diz como 

associar a cada elemento     um elemento          ”. Assim, podemos perceber o 

respeito dos autores com as regras gramaticais e de concordância, bem como com a utilização 
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dos símbolos, que se configuram como regras de conformidade dos SS utilizados por ele para 

representar o objeto de conhecimento. 

As outras duas atividades cognitivas apontadas por Duval são transformações que as 

representações sofrem de forma interna e externa a um determinado registro, atendendo assim 

a características diferentes da atividade matemática. 

Neste sentido, os tratamentos se configuram como a transformação de uma 

representação de forma interna a um registro, ou seja, tanto a representação inicial quanto a 

representação final permanecem no mesmo SS. Podemos exemplificar essa atividade 

cognitiva através da situação abaixo: 

 

Considere a função        definida por                 . Determine os 

coeficientes a, b, e c respectivamente. 

 

                                                                 

 

                

 

               

 

                                               Logo                  

 

Assim, no exemplo citado acima podemos observar que a representação da função vai 

sofrendo transformações, obedecendo às regras de conformidade do sistema algébrico em que 

está representado, ou seja, apesar das transformações o objeto representado permanece no 

registro em que iniciamos a atividade.  

 Duval (2009) destaca a relevância de tal atividade para o estudo da Matemática, 

principalmente para os exercícios de cálculo, demonstrações e justificação dos conceitos 

matemáticos, que são tão frequentes no ensino e na aprendizagem dessa ciência. 

Por sua vez, a conversão consiste na transformação que ocorre de um registro para 

outro, ou seja, a representação inicial e a representação final não estão no mesmo SS. Neste 

sentido, Duval (2011) destaca que cada uma dessas representações apresentará características 

específicas do objeto representado. Podemos exemplificar essa atividade cognitiva através do 

exposto a seguir. 
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Figura 2: Conversão 

 
Fonte: elaborado pelo autor  

 

O tipo de conversão apresentada tem como ponto de partida uma representação da 

função em registro algébrico e como ponto de chegada uma representação gráfica, ou seja, a 

representação inicial foi transformada e reescrita em outro SS, que possui signos e regras de 

conformidade própria.  Neste sentido (DUVAL, 2008, p. 52) destaca que “é a atividade de 

conversão que aparece como a atividade de transformação representacional fundamental, 

aquela que conduz aos mecanismos subjacentes à compreensão”. Ou seja, a conversão ocupa 

um papel de destaque na apreensão dos objetos matemáticos, pois cada representação permite 

visualizar características diferentes do conceito abordado.  

Contudo, apesar da sua grande importância, a conversão, na maioria das vezes, não 

ocorre de forma imediata e pode gerar dificuldades na compreensão dos conceitos 

matemáticos. Segundo Duval (2011) a transformação entre registros está diretamente ligada 

aos fenômenos congruência e não congruência. Ou seja, quando passamos de um registro de 

representação inicial, também denominado registro de partida, para o registro de chegada de 

forma natural e imediata identificando características do registro inicial de forma transparente 

no registro de partida, falamos que ocorreu na conversão o fenômeno de congruência e se por 

outro lado, o registro de partida impor dificuldades para pensar ou visualizar a representação 

inicial no registro de chegada, então na conversão ocorreu um fenômeno de não congruência 

(GODOY, 2004).  

Neste sentido, Duval (2011) destaca que os SS que permitem as três atividades 

cognitivas descritas e exemplificadas anteriormente são denominados Registros de 

Representação Semiótica (RRS), os quais podem classificar em registro simbólico ou 

algébrico, registro gráfico, registro numérico ou tabular e registro geométrico ou figural. 

Ainda segundo o autor, esta diversidade de representações, associada às funções de 
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tratamento e conversão, fornecem aos SS a capacidade de criação, ou seja, possibilitam que 

um registro dê origem a outros através de transformações internas ou externas a eles. 

Para Duval (2011), quando falamos em ensino e aprendizagem de conceitos 

matemáticos, as situações que mais ocorrem são as de não congruência, assim é muito 

importante que o professor e os livros didáticos busquem meios de minimizar as dificuldades 

encontradas, aumentando as possibilidades de efetivação da conversão, uma vez que, 

 

“um trabalho de aprendizagem centrado sobre a diversidade de um sistema de 

representação, sobre a utilização de suas possibilidades próprias, sobre sua 

comparação por colocar em correspondência e sobre suas traduções mútuas uma 

dentro da outra parece necessário para favorecê-la” (DUVAL, 2009, p. 19).  

  

Assim, como o objetivo deste trabalho é compreender como os Registros de 

Representação Semiótica são utilizados na abordagem do conceito de função, nos livros 

didáticos de matemática escolhidos pelos professores da rede municipal da cidade de 

Aratuípe – Ba, para os anos finais do Ensino Fundamental no quadriênio 2020-2023, 

Traremos a seguir a análise da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tendo em vista que 

este documento influenciou a produção do nosso objeto de estudo. 
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5 A BNCC PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo 

que deve orientar os rumos da Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio) do Brasil. A mesma encontra-se organizada e fundamentada em direitos de 

aprendizagem essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressar, trazidos em 

dez competências gerais que nortearão o desenvolvimento escolar das crianças e dos jovens 

desde a creche até a última série da Educação Básica.  

A partir da BNCC, as redes de ensino e instituições escolares públicas e particulares 

passarão a ter uma referência nacional comum e obrigatória para a elaboração dos seus 

currículos e propostas pedagógicas, respeitando as particularidades regionais e locais, 

sugerindo assim, ideia de competências comuns e currículos diversos (BRASIL, 2018). No 

que tange às competências, o documento as caracteriza como sendo “A mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 08). Desta forma, o 

desenvolvimento de competências é um dos focos balizadores, do ponto de vista da 

fundamentação pedagógica.  

 

(...) a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o 

desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara do que os alunos 

devem “saber” (considerando a constituição de conhecimento, habilidade, atitudes e 
valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização 

desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício a cidadania e do mundo do 

trabalho), a explicitação dessas competências oferece referências para o 

fortalecimento de ações que asseguram as aprendizagens essenciais definidas na 

BNCC (BRASIL, 2018, p. 13). 

 

 

Assim, neste entendimento, a legitimação do ensino só se concretiza quando o 

estudante aprende e torna-se capaz de mobilizar esses conhecimentos de forma critica e 

autônoma.  

A BNCC apresenta uma estrutura geral para a Educação Básica, porém a fim da 

delimitação desse trabalho, analisaremos apenas o Ensino Fundamental-Anos  Finais, uma vez 

que é nesse momento que normalmente é abordado o conceito de função, em uma perspectiva 

algébrica. 

 

O Ensino Fundamental, com nove anos de duração, é a etapa mais longa da 

Educação Básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. Há, portanto, crianças e 
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adolescentes que, ao longo desse período, passaram por uma série de mudanças 

relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre 

outros. (...) essas mudanças impõem desafios à elaboração de currículos para essa 

etapa da escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não 

somente entre as etapas da Educação Básica, mas entre as duas fases do ensino 

fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais (BRASIL, 2018, p. 57).  

 

 

De acordo com o exposto, essa etapa da Educação Básica está subdividida em duas 

fazes, Anos Iniciais (1° ao 5° ano) e Anos Finais (6° ao 9° ano). Para o ensino fundamental o 

documento está dividido em cinco áreas do conhecimento, são elas:  

 Linguagens: Língua Portuguesa, Artes, Educação Física e Língua Inglesa;  

 Matemática: Matemática; 

 Ciências da Natureza: Ciências;  

 Ciências Humanas: Geografia e História;  

 Ensino Religioso: Ensino Religioso.  

  

Cada uma delas, por sua vez, apresentam competências específicas para cada área de 

conhecimento. “Essas possibilitam a articulação entre as diferentes áreas, perpassando por 

todos componentes curriculares, e também a progressão entre os Anos Inicias e Finais do 

Ensino Fundamental” (BRASIL, 2018, p. 28).  

Entretanto, para que essas ideias se concretizem, os componentes curriculares trazem 

um gama de habilidades que expressam as aprendizagens essenciais que devem ser garantidas 

aos estudantes. Nesse sentido, o documento destaca que  

 
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente 

curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão 

relacionadas a diferentes objetos do conhecimento – aqui entendidos conteúdos, 

conceitos e processos – que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas 

(BRASIL, 2018, p. 28). 

 

 

Na apresentação da Área de Matemática e Suas Tecnologias é salientada a necessidade 

do conhecimento matemático para a formação de cidadãos críticos, conscientes de suas 

responsabilidades, assim como de sua importância e aplicação na sociedade contemporânea. 

Para atender esses fins, o ensino deve ser voltado para a articulação dos diferentes campos 

(Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) dessa ciência, pois deste modo, 

os alunos conseguirão relacionar observações do mundo real às representações (gráficos, 

tabelas e figuras) e associar essas representações com atividades matemáticas (conceitos e 

procedimentos) (BRASIL, 2018).  
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Nesta perspectiva, a BNCC traz a importância do letramento matemático, e vem a 

definir da seguinte forma:  

 

O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento 

matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar 

comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento 

de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de 
contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. 

(BRASIL, 2018, p. 266).  

 

Dessa forma, fica clara a grande importância atribuída pela BNCC ao letramento 

matemático ao tratá-lo como essencial para que o aluno entenda a Matemática como um meio 

de compreensão e atuação no mundo, percebendo assim, “o caráter do jogo intelectual da 

Matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, 

estimula a investigação e pode ser prazeroso (fruição)” (BRASIL, 2018, p. 266).  

Para o desenvolvimento dessas habilidades, o documento sugere processos 

matemáticos que se aproximem do cotidiano dos alunos e que se relacionem com outras áreas 

do conhecimento, como a resolução de problemas, investigação, desenvolvimento de projetos 

e a modelagem (BRASIL, 2018). Ou seja, a utilização de metodologias que coloquem o aluno 

no centro do processo de aprendizagem.  

A partir dessa perspectiva, a área da Matemática e os componentes curriculares devem 

garantir o desenvolvimento das nove competências específicas dessa área, trazidas pela 

BNCC, que estão articuladas com as competências gerais da Educação Básica. Alguns 

aspectos dessas competências, específicas, são: reconhecer que a Matemática é uma ciência 

humana; desenvolver o raciocínio lógico; compreender as relações entre os diferentes campos 

da Matemática; utilizar processos e ferramentas matemáticas; dentre outros. 

Assim, levando em consideração os diferentes campos que compõem a matemática e 

suas articulações que são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático, a 

Base propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, que orientam a formulação de 

habilidades que devem ser desenvolvidas ao decorrer do Ensino Fundamental (BRASIL, 

2018), são elas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e 

Estatística. 

Entretanto, como a ênfase desse trabalho é sobre a noção intuitiva e a construção do 

conceito de Função, na seção seguinte discorremos como este documento orienta o ensino 

deste objeto do conhecimento do 6° ao 9° ano.  
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5.1  A BNCC E O ENSINO DE FUNÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

(6° AO 9° ANO) 

 

O conceito de função é um dos componentes da unidade temática Álgebra. Desta 

forma, se faz necessário iniciar nossa incursão buscando reconhecer como a BNCC, sugere o 

ensino do objeto do conhecimento. A função para o Ensino Fundamental - Anos Finais. 

Assim, a unidade temática Álgebra é apresentada pela BNCC a partir de sua 

finalidade, como segue: 

A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento 

de um tipo especial de pensamento – o pensamento algébrico – que é essencial para 

utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações 

quantitativas de grandezas e, também, de situação e estrutura matemática, fazendo o 

uso de símbolos (BRASIL, 2018, p. 270). 

 

 

Desta forma, podemos perceber que o pensamento algébrico auxilia o aluno na leitura 

e compreensão do mundo que o cerca, a partir da elaboração de modelos matemáticos que 

representem as diversas situações presentes no dia a dia. Assim, a BNCC destaca que para o 

desenvolvimento deste pensamento é necessário que os alunos, 

 

[...] identifiquem regularidades e padrões de sequências numéricas e não numéricas, 

estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação de interdependência entre 
grandezas em diferentes contextos, bem como criar, interpretar e transitar entre as 

diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver problemas por meio de 

equações e inequações, com compreensão dos procedimentos utilizados. (BRASIL, 

2018, p. 270). 

 

 

Deste modo, de forma ampla, podemos perceber que diversos conceitos fazem parte da 

Álgebra, enquanto unidade temática, tais como: equações; inequações; expressões algébricas; 

funções; polinômios dentre outros. Isso ressalta a importância do desenvolvimento do 

pensamento algébrico e a mobilização desses conhecimentos para resolver problemas.  

Assim a BNCC traz a existência de ideias fundamentais ligadas a essa unidade, quais 

sejam: equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. E para o 

desenvolvimento dessas ideias a BNCC destaca que se deve “enfatizar o desenvolvimento de 

uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise de interdependência de 

grandezas e a resolução de problemas por meio de equações e inequações.” (BRASIL, 2018, 

p. 270). 

Considerando esse pressuposto, a BNCC orienta a articulação vertical entre as etapas 

do Ensino Fundamental, ou seja, os conteúdos devem ser abordados de forma progressiva. Na 
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primeira etapa, o referido documento orienta que o ensino deve ser voltado para a 

identificação de regularidades, generalizações de propriedades de igualdade, explorando a 

noção intuitiva de função por meio de situação problema que envolva variação de grandezas 

proporcionais, abordando essas ideias sem o uso de letras. Com isso, 6° ao 9° ano, o estudo de 

álgebra deve retomar, aprofundar e ampliar o que foi trabalhado nos Anos Iniciais do ensino 

fundamental. Espera-se que nessa fase os alunos possam compreender os diferentes 

significados das variáveis, estabelecendo generalização, regularidade e a variação entre duas 

grandezas.  Assim, formando conexões  

 

 

[...] entre variáveis e função e incógnita e equação. As técnicas de resolução de 

equações e inequações, inclusive no plano cartesiano, devem ser desenvolvidas 

como uma maneira de representar e resolver determinados tipos de problema, e não 

como objetos de estudo em si mesmo. (BRASIL, 2018, p. 271). 

 

  

Desta forma, outra perspectiva é trazida para o ensino da Álgebra, o desenvolvimento 

do pensamento computacional, que é constituído de habilidades como, “traduzir uma situação 

dada em outra linguagem, como transformar situações-problema, apresentadas em língua 

materna, em fórmulas, tabela e gráficos e vice-versa.” (BRASIL, 2018, p. 271).  

A BNCC indica que a aprendizagem de Álgebra pode contribuir para o 

desenvolvimento dessa habilidade, uma vez que algoritmos (sequência finita que permite 

resolver determinado problema) e fluxograma podem ser objetos de estudo nas aulas de 

Matemática. Pois a linguagem algébrica e a linguagem algorítmica mantêm estreita relação, 

através dos conceitos de variáveis, identificações de padrões para estabelecer generalizações, 

propriedades e algoritmos. (BRASIL, 2018).  

Com isso, mesmo sem explicitar metodologias de ensino, a BNCC propõe um modelo 

de organização das habilidades e objetos do conhecimento agrupados por unidades temáticas, 

distribuídos por ano de escolarização.  É importante salientar que apesar de apresentar essa 

sistematização, a mesma não deve ser tomada como modelo, mas sim como um material 

norteador, nesse sentido o documento enfatiza a importância das articulações das habilidades 

com outras áreas do conhecimento (BRASIL, 2018).  

A fim de desenvolver essas habilidades e tornar as aulas mais atraentes, deve-se usar 

diferentes recursos didáticos, como ábaco, jogos, software de geometria dinâmica, estes 

atrelados a situações que proporcionem a sistematização dos conceitos matemáticos, ainda 

levando em consideração os conhecimentos prévios que os alunos trazem de suas vivências, 
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para alcançar ideias mais complexas, desta forma estabelecendo conexões entre os objetos do 

seu cotidiano e os diferentes temas matemáticos (BRASIL, 2018).  

Contudo, podemos perceber que o conceito de função não está explicito. Desta forma, 

buscaremos através da organização (unidade temática, objetos de conhecimento e habilidades) 

trazida pela BNCC (BRASIL, 2018) efetivar está análise, considerando excertos os quais se 

entende que relacionam ao conceito de função. 

  

Para o 6° ano, a BNCC propõe a seguinte organização: 

 
Tabela 2 – Proposta de Organização Curricular da BNCC 

Unidade Temática Objeto de 

Conhecimento 

Habilidade 

 

Álgebra 

Propriedades de 

igualdade 

(EFO6MA14) reconhecer que a relação de igualdade 

matemática não se altera ao adicionar, subtrair, 

multiplicar ou dividir os seus dois membros por um 

mesmo número e utilizar essa noção para determinar 

valores desconhecidos na resolução de problemas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na BNCC 

 

A partir desta análise podemos perceber que o conceito de função ainda não está 

explícito, pois, as ideias apresentadas se aproximam mais do conceito de equação, assim 

como suas técnicas de resolução para resolver problemas cotidianos. 

 

Para o 7° ano, BNCC propõe o seguinte agrupamento: 

 

Tabela 3 – Proposta e Organização da BNCC para o 7° Ano 

Unidade Temática Objeto de 

Conhecimento 

Habilidade 

 

 

 

 

 

Álgebra  

Linguagem algébrica: 

variável e incógnita.  

(EFO7MA13) Compreender a ideia de variável, 

representada por letra ou símbolo, para expressar 
relação entre duas grandezas, diferenciando-a da 

ideia de incógnita. 

(EFO7MA14) Classificar sequências em recursivas 

e não recursivas, reconhecendo que o conceito de 

recursão está presente não apenas na matemática, 

mas também nas artes e na literatura. 

(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para 

expressar regularidades encontradas em sequencias 

numéricas.  

 

Equivalência de 

expressão algébrica: 

identificação da 
regularidade de uma 

sequência numérica.  

 

(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões 

algébricas obtidas para descrever a regularidade de 

uma mesma sequência numérica são ou não 

equivalentes. 
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Problemas relacionados a 

grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas 

inversamente 

proporcionais.  

(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam variação de proporcionalidade direta e de 

proporcionalidade inversa entre duas grandezas, 

utilizando sentença algébrica para expressar relação 

entre elas. 

Equações polinomiais do 

1° grau.  

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que 

possam ser representado por equações polinomiais 

de 1° grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo 

uso das propriedades da igualdade. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na BNCC 

 

No primeiro objeto de conhecimento, a ideia de variação é trazida de forma explícita, 

este conceito é uma das ideias centrais relacionadas ao conceito de função. Por meio das 

habilidades atreladas a esse objeto de conhecimento, podemos perceber indicações de que o 

conceito de função deve ser inserido de forma implícita nos currículos, ideias como: variação, 

sequências recursivas e relação entre grandezas são conhecimentos que podem ser expressos 

por meio de uma função. 

O segundo e terceiro objetos de conhecimentos e as habilidades correlacionados aos 

mesmos apresentam as ideias de equivalência, grandezas proporcionas e não proporcionais 

que também podem ser expressos por meio de uma função.  

No quarto objeto de conhecimento as letras ainda são incógnitas, isso distancia do 

nosso do objeto de conhecimento. 

Para esta série, percebemos que ainda não se utiliza o termo função, mas por meio das 

habilidades, a noção intuitiva vai sendo trabalhada de forma implícita através da ideia 

variável, relação entre grandezas, sequências recursivas, expressões algébricas, utilização de 

sentença algébrica para expressar relação entre variação proporcional e inversa. 

  

Para o 8° ano a BNCC propõe a seguinte organização:  

 

Tabela 4 – Proposta e Organização da BNCC para o 8° Ano 

Unidade Temática Objeto de 

Conhecimento 

Habilidade 

 

 

Álgebra  

Valor numérico de 

expressões algébricas  

(EFO8MA06) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam cálculo do valor numérico de expressões 

algébricas, utilizando as propriedades das operações.  

Associação de uma equação 

linear de 1° grau a uma reta 

no plano cartesiano  

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1° grau 

com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. 
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Sistema de equações 

polinomiais de 1° grau: 

resolução algébrica e 

representação no plano 

cartesiano. 

(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas 

relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser 

representados por sistemas de equações de 1° grau 

com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, 

inclusive o plano cartesiano como recurso. 

Sistema de equações 

polinomiais de 2° grau do 

tipo ax^2 = b 

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de 

tecnologias, problemas que possam ser representados 

por equações polinomiais de 2° grau do tipo ax^2 = b. 

Sequências recursivas e não 

recursivas 

(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma 

sequência numérica ou figural não recursiva e 

construir um algoritmo por meio de um fluxograma 

que permita indicar os números ou as figuras 

seguintes.  
(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma 

sequência numérica recursiva e construir um 

algoritmo por meio de um fluxograma que permita 

indicar os números seguintes.  
Variação de grandezas: 

diretamente proporcionais e 

inversamente proporcionais 

ou não proporcionais 

(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de 

duas grandezas, diretamente, inversamente 

proporcionais ou não proporcionais, expressando a 

relação existente por meio de sentenças algébrica e 

representá-la no plano cartesiano. 

(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam grandezas diretamente ou inversamente 

proporcionais, por meio de estratégias variadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na BNCC 

 

Nessa série são propostos seis objetos de conhecimento, dentre os quais consideramos 

que o primeiro, quinto e sexto apresentam ideias relacionadas a funções, e suas respectivas 

habilidades. Por meio da habilidade (EF08MA06) são retomadas as expressões algébricas já 

vistas no 7° ano. Entendemos que as habilidades (EF08MA10) e (EF08MA11) trazidas para 

essa série tem como objetivo introduzir o desenvolvimento do pensamento computacional e 

mostrar como sua relação está estabelecida com a Álgebra. Essa ideia é trazida pela BNCC da 

seguinte forma: 

 

A linguagem algorítmica tem pontos em comum com a linguagem algébrica, 

sobretudo em relação ao conceito de variável. Outra habilidade relativa à álgebra 

que mantém estreita relação com o pensamento computacional é a identificação de 

padrões para se estabelecer generalizações, propriedades e algoritmos. (BRASIL, 

2018, p. 270). 

 

O sexto objeto de conhecimento trata das grandezas direta e inversamente 

proporcionais. Esse objeto de conhecimento já havia sido trazido na 7° série, porém para esta 

série em análise foram acrescentadas as grandezas não proporcionais. A habilidade 

(EF07MA17) do 7° ano e (EF08MA12), (EF08MA13) do 8° ano, também possuem estreitas 

relações, as novidades ficam a cargo de identificar a natureza da variação das grandezas e a 

possibilidade de representá-las no plano cartesiano ou por outras estratégias variadas, antes a 
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relação entre as grandezas estava restrita à utilização de sentenças algébricas e as ações dos 

alunos estavam centradas em resolver e elaborar problemas. 

Nesta série, 8° ano, os objetos de conhecimento cinco e seis e as habilidades 

(EF08MA10), (EF08MA11), (EF08MA12) e (EF08MA13) apresentam ideias funcionais, 

porém esse conceito ainda não foi apresentado de forma explícita. Contudo, algumas ideias 

como regularidade de uma sequência numérica, figural e recursiva, identificar a natureza da 

variação de duas grandezas e plano cartesiano dão indício de que estamos nos aproximando 

da ideia de função. 

 

Para o 9° ano a BNCC propõe a seguinte organização: 

 
Tabela 5 – Proposta e Organização da BNCC para o 9° Ano  

Unidade 

Temática 

Objeto de 

Conhecimento 

Habilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álgebra 

Funções: representações 

numéricas, algébrica e 

gráfica 

(EFO9MA06) Compreender as funções como relações 

de dependência unívoca entre duas variáveis e suas 

representações numéricas, algébrica e gráfica e utilizar 

esse conceito para analisar situações que envolvam 

relações funcionais entre duas variáveis. 

Razão entre grandezas de 

espécies diferentes 

(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a 

razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como 

velocidade e densidade demográfica. 

Grandezas diretamente 
proporcionais e 

grandezas inversamente 

proporcionais 

(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam relações de proporcionalidade direta e 

inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, 

divisões em partes proporcionais e taxa de variação, em 

contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. 

Expressões algébricas: 

fatoração e produtos 

notáveis 

Resolução de equações 

polinomiais do 2° grau 

por meio de fatorações 

(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração 

de expressões algébricas, com base em suas relações 

com os produtos notáveis, para resolver e elaborar 

problemas que possam ser representados por equações 

polinomiais do 2° grau. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na BNCC 

 

 Este é o último ano do ensino fundamental, através do seu primeiro objeto do 

conhecimento é abordado pela primeira vez, nos Anos Finais, o conceito de função de forma 

explícita. Entendemos que o segundo e terceiro objeto de conhecimento traz ideias que já 

foram propostas nos anos anteriores, porém aparece um novo conceito: as grandezas de 

espécie diferente. 

A abordagem do conceito de função proposta pela BNCC apresenta uma cronologia 

progressiva que vai sendo ampliada de modo gradual e implícita, por meio dos padrões, 
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sequências, relações entre grandezas. Porém, no 9° a BNCC propõe a sistematização desse 

conhecimento. 

Como foi exposto no capítulo 1, o conceito de função como conhecemos hoje é fruto 

de uma evolução histórica, que vem sendo desenvolvido por antigas civilizações através de 

explorações de situações empíricas e por grandes matemáticos. Com isso, percebemos que a 

BNCC ao objetivar o desenvolvimento do pensamento algébrico consegue inserir essa 

dimensão histórica para o ensino de funções. Segundo Messeder (2019, p. 50),  

 

 

Uma questão que pode se tornar um problema é a ideia de que tratar da ou utilizar a 

história de determinado conteúdo signifique percorrer, refazer e compreender todos os 

passos já vividos pela humanidade, nas suas minúcias, para de fato conhecê-lo. Ao 

falarmos sobre história do conceito, estamos preocupados em as suas etapas 

principais, quais são os traços essenciais presentes naquele processo, nem sempre nos 
interessa o processo de produção, mas a atividade de utilização.  

    

Na citação acima, a autora nos traz a ideia de que podemos explorar conceitos 

históricos de conteúdos matemáticos sem precisar tornar essa história o âmago das aulas. 

Para além dessa perspectiva, através das habilidades (EF09MA07) e (EF09MA08), a 

BNCC indica que o ensino de funções pode explorar a interdisciplinaridade, o conceito de 

densidade demográfica e velocidade podem ser relacionados à Geografia e Física 

respectivamente, há também indicação de utilizar taxas de variação em contextos 

socioculturais, ambientes e de outras áreas. 

Através da habilidade (EF09MA06), onde o conceito de função é apresentado de 

forma explícita não está claro o contexto quando o documento se refere a situações. 

Entretanto há indicações de que o ensino sobre funções deve explorar diferentes registros 

como numéricos, algébricos, gráficos. 
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6 A TRAJETÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO  

No presente trabalho, adotamos o livro didático de Matemática, que está sob análise 

dos professores como fonte de dados para o desenvolvimento da pesquisa. Entendemos que o 

mesmo tem como principal objetivo servir de apoio ao professor no desenvolvimento de sua 

prática em sala de aula e oferecer ao aluno um material de referência para auxiliar e 

complementar os estudos. Cabe ressaltar que esse não é o único recurso necessário para o 

trabalho do professor e a aprendizagem do aluno. Contudo, tem assumido um papel 

importante no meio educacional, pois disponibiliza de maneira organizada os conteúdos a 

serem ensinados de forma ordenada.  

Deste modo, segundo Oliveira (2007), as análises e reflexões sobre o livro didático 

vêm se intensificando, especialmente a partir das avaliações realizadas pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Considerando esse pressuposto, faremos um breve resgate histórico da trajetória do livro 

didático sob vários aspectos, bem como, das políticas voltadas para sua escolha.  

A trajetória do livro didático tem início em 1929 com a criação do Instituto Nacional 

do Livro (INL), porém somente 1934, quando Gustavo Capanema torna-se ministro da 

educação do governo Getúlio Vargas, que o INL recebe suas primeiras atribuições, que são: a 

edição de obras literárias, a elaboração de uma enciclopédia e de um dicionário nacional e 

expansão de bibliotecas nacionais (OLIVEIRA, 2007). Posteriormente são criados órgão e 

comissões ligadas ao instituto, os quais apresentaremos a seguir.  

Em 1938 é criada a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), com o intuito de 

cuidar da produção, controle e da circulação dessas obras. Em 1966 foi criada a Comissão do 

Livro Técnico e Didático (COLTED), com o objetivo de coordenar as ações referentes à 

produção, edição e distribuição do livro didático. Em 1967, a Fundação Nacional de Material 

Didático (FANAME), que tinha como principal finalidade a produção e a distribuição de 

material didático às instituições escolares. Em 1971, a COLTED foi extinta e teve suas 

atribuições assumidas pelo INL, que passou a desenvolver o Plano do Livro Didático para o 

Ensino Fundamental (PLINDEF). Neste mesmo período o INL em ação conjunta com 

editoras dividiu essa responsabilidade por meio do programa especial de co-edição: Programa 

do Livro Didático (Plid) abrangendo diferentes níveis de ensino. Em 1983 é criada a fundação 

de Assistência ao Estudante (FAE), sendo este incorporada ao Plid, com a intenção de 

examinar os problemas do livro didático. Em 1994 é posto fim no sistema de co-edição e o 

MEC passa a ser comprador dos livros produzidos pelas editoras. Em 1995 por meio do 
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decreto-lei n° 91.542, o (PLINDEF) deu lugar ao Programa Nacional do Plano Didático 

(PNLD) (OLIVEIRA, 2007).  

Deste modo, a partir do PNLD fica estabelecido como meta o atendimento a todos os 

alunos da Educação Básica das redes públicas de ensino de todo país. Também houve 

mudança na forma de aquisição do livro, que passaria a ter sua indicação feita pelos 

professores, fica determinado especificações técnicas para produção, com intuito de maior 

durabilidade dos livros que passariam a ser reutilizáveis, é também iniciada a avaliação 

pedagógica do livro didático. Em 1993, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) autarquia federal responsável pela captação e distribuição de verbas, vincula recursos 

para a compra do livro didático, e em 1997 fica a cargo do mesmo a execução da PNLD 

(OLIVEIRA, 2007). 

Assim, uma das principais atribuições da PNLD é avaliar o livro didático. Através 

desta atribuição o MEC legitima os livros e suas indicações e resenhas ficam disponíveis no 

Guia dos Livros Didáticos. Pereira (2012) faz críticas a essas avaliações, pois as consideram 

concepções generalizantes de ensino, as mesmas não partem de diagnósticos regionais 

precisos. Desta forma não há uma especificação para que região ou professor as orientações se 

destinam. Entretanto, a autora ressalta que: 

 

É necessário insistir no fato de que o propósito do PNLD, ao avaliar os livros 

didáticos, é promover a melhoria da qualidade dos livros partindo do pressuposto de 

que a melhoria é fundamental ao processo ensino-aprendizagem. Assim o livro 
didático apresenta-se como um instrumento básico do trabalho pedagógico 

desenvolvido pelo professor, dentro e fora de sala de aula, quando não o único 

(PEREIRA, 2012, p. 68). 

 

A partir do exposto, podemos inferir que o livro didático ocupa um lugar de destaque 

na historia da educação brasileira e no processo de ensino e aprendizagem. Considerando esse 

pressuposto, na próxima seção faremos uma análise das abordagens trazidas pelo livro 

didático sobre funções, usando como base norteadora a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica. 
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7 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO  

 O conhecimento de função como conhecemos hoje é resultado de séculos de estudos 

que foram desenvolvidos ao longo desses anos, passando por diferentes etapas e processos. 

Dessa forma, quando nos referimos ao ensino desse objeto de conhecimento, não podemos 

desconsiderar os aspectos incipientes e intuitivos, pois assim recairíamos na ideia de que o 

conhecimento é algo pronto e isolado. 

Considerando esse pressuposto, nessa seção expressaremos informações das análises 

realizadas na coleção dos livros didáticos “Matemática: compreensão e prática” do autor 

Ênio Silveira, destinados para o Ensino Fundamental Anos Finais, distribuídos pelo PNLD 

2020. Estes livros foram aprovados pela equipe de especialistas do MEC e sua resenha
3
 

encontra-se disponível no Guia do Livro Didático. Desta forma essa coleção atendem as 

normas da BNCC.  

 Tendo em vista que nosso objeto de estudo só é tratado de forma explícita na última 

série desta etapa de escolarização, nos livros do 7° e 8° ano usaremos como bússola a nos 

guiar as habilidades que se relacionam com a noção intuitiva do conceito de função, já 

previamente indicadas na seção 5.1. A partir dessa perspectiva, intencionamos explicitar 

alguns excertos que abordam o conceito de função, pois assim consideramos que 

apresentaremos ao nosso leitor o desenvolvimento teórico e noções preliminares como 

variação, proporcionalidade, generalização, padrões que são sistematizados no 9° ano. Após 

identificá-las, buscaremos inferir sobre quais os registros de representação semiótica são 

utilizados para comunicar a ideia de função.   

Sobre a organização da obra, os quatro livros da coleção são divididos em quatro 

unidades e doze capítulos, e a estes estão correlacionadas unidades temáticas, objetos de 

conhecimento e habilidades. Para sermos coerentes como nossa proposta, o livro do sexto ano 

não apresenta habilidades que tratam de noções intuitivas do conceito de função, dessa forma, 

o mesmo não fez parte da nossa análise. 

 

7.1 LIVRO: “MATEMÁTICA: COMPREENSÃO E PRÁTICA; 7° ANO”. 

 

Ao analisarmos o livro do 7° ano, percebemos que a unidade temática Álgebra está 

prevista para o segundo bimestre e compreende os capítulos 6 e 8, que abordam 

                                                
3 Disponível no portal www.fnde.gov.br 
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respectivamente os seguintes objetos do conhecimento: expressões algébricas, equações, 

sequências e proporcionalidade. De acordo com o estudo feito acerca das habilidades contidas 

na BNCC, observamos que existem 6 habilidades
4
 relativas à Álgebra, que devem ser 

trabalhadas durante o ano, destas, apenas 5 se relacionam com a noção intuitiva de função.   

 

7.1.1 Linguagem algébrica e regularidades  

 

Considerando esse pressuposto, as orientações do livro destacam que no capítulo 6 

intitulado “linguagem algébrica e regularidades”, são abordadas as habilidades, 

(EF07MA13), (EF07MA14), (EF07MA15), (EF07MA16), (EF07MA18), em que a última 

não mantém relação com a noção de função. Esse capítulo está dividido em 3 seções, a saber: 

expressões algébricas; equações; resolução de problemas e sequências. 

 

7.1.2 Seção: Expressão Algébrica 

 

Na seção referente à expressão algébrica estão previstos trabalhar valor numérico de 

uma expressão algébrica, termos algébricos, adição e multiplicação de termos algébricos. 

Dessa forma, apresentaremos a seguir alguns excertos dos tópicos que trazem de maneira 

implícita a noção intuitiva do conceito de função.  

A determinação do valor numérico de uma expressão algébrica é um momento 

importante, pois nessa ocasião os alunos podem perceber que as letras são variáveis, isso 

significa que o valor de cada letra pode ser substituído por qualquer valor numérico. Podemos 

verificar abaixo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
4
(EF07MA13), (EF07MA14), (EF07MA15), (EF07MA16), (EF07MA17), (EF07MA18). 
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Figura 3: Relação funcional em expressões algébricas 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 7°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p. 135. 

 

Segundo o autor desse livro, essa atividade favorece o desenvolvimento da 

habilidade (EF07MA13): compreender a ideia de variável, representada por letras ou símbolo, 

para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

Para comunicar ao leitor a expressão algébrica, a situação é representada em registro 

misto (algébrico, numérico, língua natural). Através da generalização do problema, é feita a 

atividade cognitiva de conversão da situação dada para o registro algébrico (            , 

em seguida é dado um valor para a variável   e determinado o custo para a produção de 

parafusos correspondente ao valor assumido pela letra. 

Com isso, podemos concluir que por meio das expressões algébricas os alunos têm 

seu primeiro contato com a ideia de variável. Assim, notamos que o conceito de função é 

trazido de forma implícita por meio das ideias de variação e generalização, mas também uma 

ideia inicial de dependência, pois o valor numérico da expressão está associada ao da variável.  

 

7.1.3 Seção: Sequência Numérica 

 

Na seção referente a sequências estão previstos o estudo de sequências numéricas, lei 

de formação de sequência numérica, sequência numérica em planilha eletrônica. Dessa forma, 

apresentaremos a seguir algumas abordagens que apresentam ideias funcionais. 
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Após ser feita a definição desse objeto de conhecimento e exemplificado, o livro 

propõe a seguinte atividade, onde os discentes devem mobilizar os conhecimentos 

previamente apresentados para solucionar a atividade, como segue abaixo: 

 

Figura 4: Relação funcional em sequência numérica 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 7°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p. 153. 

 

Na seção sequência, segundo o autor deste livro, inicia-se o desenvolvimento das 

habilidades (EFMA0714): classificar as sequências em recursivas e não recursivas, 

reconhecendo o que o conceito de recursão está presente não apenas na Matemática, mas 

também nas Artes e na literatura; (EFMA0715): utilizar a simbologia algébrica para expressar 

regularidades encontradas em sequências numéricas; (EFMA0716): reconhecer se duas 

expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência 

numérica são ou não equivalentes.     

Na questão 1 (um) é apresentada uma sequência recursiva, expressa em registro 

algébrico, onde solicita ao aluno a conversão para o registro numérico dos cinco primeiros 

termos da sequência. Nessa atividade as ideias funcionais são trazidas de forma implícita, 

podemos perceber restrição de domínio, por meio dos valores possíveis de   e noções de 

pares ordenados (      .  

Na questão dois é solicitado do aluno utilizar simbologia algébrica para expressar 

regularidades encontradas em sequências numéricas. A resolução dessa questão pode 

desenvolver a conversão de uma sequência escrita em registro numérico para uma expressão 

geral ou lei de formação, válida para todos os termos expressos através do registro algébrico.  

As nomenclaturas “lei de formação” e “expressão geral” nos remetem à ideia de 

generalização. Assim, podemos perceber que o conceito de função está sendo trabalhoda de 

forma implícita, através das definições e das proposições de atividades.  
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7.1.4 Proporcionalidade 

  

Com isso, as orientações do livro destacam que no capítulo 8, intitulado 

“proporcionalidade”, sejam abordadas as habilidades (EF07MA09), (EF07MA13), 

(EF07MA17), sendo que apenas as duas últimas têm relação com o conceito de função. Esse 

capítulo está dividido em 3 seções, a saber: razão; proporção; grandezas e proporcionalidades.  

 

7.1.5 Seção: Grandezas e Proporcionalidades 

 

Na seção referente às “grandezas e proporcionalidades” está previsto o trabalho com 

grandezas diretamente e inversamente proporcional. Dessa forma, apresentaremos a seguir 

algumas noções implícitas do conceito de função. 

 Inicialmente são trabalhadas 2 situações problema, que tinham como objetivo 

introduzir intuitivamente esse objeto do conhecimento. Para isso, o autor utilizou como ponto 

de partida a representação língua natural para apresentar o significado de grandeza (tudo que 

pode ser medido ou contado). Em seguida, organizou essas informações em registro tabular 

para explorar relação entre as grandezas tempo, em minutos, e produção em, quilograma, 

conforme podemos observar a seguir:  

 

Figura 5: Relação funcional em proporcionalidade 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 7°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.196. 

 

Este exemplo favorece o desenvolvimento das habilidades (EF07MA17): resolver e 

elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e proporcionalidade 

inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas; 
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e (EF07MA13): compreender a ideia de variável, representada por letras ou símbolo, para 

expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.  

No exemplo acima é exposta uma situação em que quanto maior o tempo de uso do 

forno, maior será a produção de ferro fundido. Com isso, pode-se explorar com os alunos a 

habilidade de percepção da relação funcional, em que a cada tempo (min), associa-se a um 

único valor de produção em quilograma, a partir da proporcionalidade direta entre as 

grandezas variáveis.  

   A ideia de função foi comunicada por diferentes registros: o enunciado em língua 

natural e algébrica; a organização dos dados em registro tabular; e a sentença em registro 

algébrico. A variação dos registros e a invariância do objeto são concepções que, segundo 

Duval (2009) é importante para garantir a aprendizagem.  

Em seguida, são trazidas outras situações, exemplos e atividades que seguem a 

mesma lógica descrita da figura 5, onde são exploradas grandezas direta e inversamente 

proporcionais, fazendo uso da língua natural, posteriormente a conversão para o registro 

tabular e algébrico.  

Com isso, podemos perceber, por meio do desenvolvimento das habilidades 

(EF07MA13), (EF07MA17), relacionadas a grandezas e proporcionalidade, que as ideias 

relacionadas ao conceito de função estão sendo trabalhados de forma implícita. Seguiremos 

nossa análise buscando mais informações sobre nosso objeto de estudo no próximo livro da 

coleção.  

  

7.2 LIVRO: “MATEMÁTICA: COMPREENSÃO E PRÁTICA; 8° ANO”. 

 

Ao analisarmos o livro do 8° ano, percebemos que a unidade temática Álgebra está 

prevista para o primeiro, terceiro e quarto bimestres e compreende os capítulos 1, 2, 7, 8, 9 e 

10, que abordam respectivamente os seguintes objetos de conhecimento: sequências 

recursivas e não recursivas; valor numérico de expressões algébricas; associação de uma 

equação linear de 1° grau a uma reta no plano cartesiano; sistema de equações polinomiais de 

1° grau: resolução algébrica e representação no plano cartesiano; equação polinomial de 2° 

grau do tipo      ; variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente 

proporcionais ou não proporcionais. Contudo, de acordo com o estudo feito acerca das 
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habilidades contidas na BNCC, observamos que existem 8 habilidades
5
 relativas à unidade 

Álgebra, que podem ser trabalhadas durante o ano, das quais apenas 5 se relacionam com o 

conceito de função. 

Por meio da habilidade (EF08MA06) são retomadas as expressões algébricas em 

contextos geométricos e através das equações com duas incógnitas. Entretanto, já abordamos 

esse objeto de conhecimento no livro da série anterior.   

Observamos, também, que são retomadas outras ideias relacionadas ao conceito de 

função visto no 7° ano, como variável, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. 

Como podemos ver na seguinte situação apresentada no capítulo conjuntos numéricos, que 

apresentam ideias intuitivas de função por meio das sequências numéricas, tal como segue: 

 

Figura 6: Relação funcional em sequência numérica 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 8°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p. 13. 

 

                                                
5 (EF08MA06), (EF08MA07), (EF08MA08), (EF08MA09), (EF08MA10), (EF08MA11), (EF08MA12), 

(EF08MA13). 
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Segundo o autor, essa atividade favorece o desenvolvimento da habilidade 

(EF08MA11): identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um 

algoritmo por meio de fluxograma
6
 que permita indicar os números seguintes.  

No livro anterior já analisamos as potencialidades das sequencias recursivas para o 

conceito de função e os registros semióticos evocados para representa-la, entretanto a 

diferença dessa abordagem é refere-se um novo tipo de representação o fluxograma que 

trataremos o próximo exemplo. 

 

7.2.1 Triângulos e Quadriláteros 

 

Nesse sentido, as orientações do livro destacam que no capítulo 7, intitulado 

“triângulos e quadriláteros”, são abordadas as habilidades (EF08MA10), (EF08MA14), 

sendo que apenas a primeira tem relação com o conceito de função. Esse capítulo está 

dividido em 4 seções, a saber: triângulo; congruência de triângulos; quadriláteros; 

classificação dos quadriláteros. Dessa forma, apresentaremos a seguir alguns excertos que 

exemplificam essa abordagem. 

 

 
Figura 7: Relação funcional em sequência figural. 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 8°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p. 150. 

 

Embora na apresentação do capítulo o autor proponha trabalhar as duas habilidades 

citadas no parágrafo anterior, nesta análise só identificamos essa atividade que possui a 

intenção de contribuir para o desenvolvimento da habilidade (EF08MA10): identificar a 

regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo 

por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. 

                                                
6 Mostraremos como fluxograma se relaciona com conceito de função através da habilidade (EF08MA10). 



 

55 

 

Na atividade acima, é apresentada uma sequência recursiva, onde o termo    é um 

trapezoide
7
, o    é um trapézio

8
 e o    é um paralelogramo

9
, essa ordem se repete até o   ,  

enésimo termo.   

Nessa atividade é possível explorar uma relação funcional, onde os elementos do 

domínio seriam os termos da sequência e a imagem as figuras geométricas que compõem o 

contradomínio. Para este caso, cada termo da sequência associa-se a um único polígono.   

Para comunicar a ideia funcional, a situação é apresentada em registro figural, em 

seguida é construído um algoritmo e representado em registro auxiliar denominado 

fluxograma, como segue abaixo: 

 

Figura 8: Relação funcional em fluxograma 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 8°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p. 150. 

 

A situação é finalizada com duas indagações que exigem a conversão do registro 

algébrico para o registro figural.  

 

7.2.2 Grandezas e Proporcionalidade 

 

                                                
7 Quadrilátero que não possui par de retas paralelas 
8 Quadriláteros que possui um par de retas paralelas  
9 Quadrilátero que possui dois pares de retas paralelas 
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No capítulo 10 intitulado “grandezas e proporcionalidade”, são abordadas as 

habilidades (EF08MA12), (EF08MA13). O mesmo, está dividido em 2 seções, a saber: 

grandezas e proporcionalidade; representação da relação entre grandezas no plano cartesianos. 

Dessa forma, apresentaremos a seguir alguns excertos que exploram de forma intuitiva o 

conceito de função. 

Com isso, no capítulo 10 deste livro são retomadas as ideias que se relacionam com o 

conceito de função já vistas no 7° ano por meio da seção grandezas e proporcionalidades. 

Nesta seção são exploradas duas situações em diferentes contextos. A primeira traz uma 

relação funcional diretamente proporcional entre as grandezas produtividade de uma máquina 

de envasar garrafas de leite, medida unidades, e o tempo de produção em horas. A segunda 

situação traz uma relação funcional inversamente proporcional entre as grandezas corrente 

elétrica, em ampère, e resistência, em ohm. Ambas as situações apresentam mesma lógica 

para expor o conteúdo: são organizados os dados em registro tabular e depois a conversão 

para o registro algébrico através da sentença algébrica.  

 Entretanto, a principal diferença dessa abordagem, em relação à feita no 7° Ano, é 

representar graficamente a relação entre duas grandezas no plano cartesiano, como segue na 

situação seguinte: 

 

Figura 9: Relação funcional entre grandezas 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 8°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p. 197. 
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Este exemplo favorece o desenvolvimento das habilidades (EF08MA12): identificar a 

natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou não 

proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentenças algébricas e representá-

la no plano cartesiano, e (EF08MA13): resolver e elaborar problemas que envolvam 

grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. 

No exemplo acima, pode-se explorar com os alunos a habilidade de percepção da 

relação funcional, em que a cada litro abastecido (l), associa-se um único preço (p) a ser pago, 

a partir da proporcionalidade direta entre as grandezas variáveis.  

Para comunicar as ideias funcionais a situação traz o enunciado em registro língua 

natural. Para expressar a relação entre as grandezas são utilizados os registros tabular e 

gráfico.  

Nessa questão, é desenvolvida a conversão da situação dada em língua natural para o 

registro tabular, e em seguida é realizada a conversão para o registro gráfico. Ressaltamos que 

na série anterior só tínhamos visto como duas grandezas variam, em determinadas condições, 

usando quadro para encontrar a constante de proporcionalidade e montando a sentença 

algébrica que relacionem duas grandezas. 

Consideramos, assim como Duval (2009), que a possibilidade de representar um 

objeto matemático após sua conversão para outro registro pode tornar o entendimento mais 

fácil. 

    O registro gráfico traz informações implícitas sobre restrição de domínio. Para isso, 

a personagem chama a atenção para definição de razão. Na situação dada, temos  
 

 
       

   ou vice-versa, assim a bolinha vazia na origem (     indica que não devemos considerar 

esse ponto. Além disso, temos que, para essa situação, não faz sentido uma medida de 

grandeza negativa, como (     de combustível.  

No decorrer do capítulo são trabalhadas outras situações com grandezas inversamente 

proporcionais e registros gráficos com domínio restrito aos números naturais.  

Nessa análise buscamos identificar o desenvolvimento do conceito de função nos 

livros do 7° ao 8° ano, ressaltamos que existem outras situações problemas nestes que se 

relacionam com o conceito de função, entretanto a intenção dessa análise é identificar a 

organização cronológica do desenvolvimento do conceito de função, uma vez que o mesmo só 

é trabalho de forma explicita no 9°. Com isso, percebemos que essa proposta de organização 

curricular abrange uma gama de conteúdos que proporciona trabalhar com conhecimentos que 

facilitam o entendimento do conceito de função, o qual será sistematizado no ano que segue. 
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7.3  LIVRO: “MATEMÁTICA: COMPREENSÃO E PRÁTICA; 9° ANO” 

 

Ao analisarmos o livro do 9° ano, percebemos que a unidade temática Álgebra está 

prevista para o segundo bimestre e compreende os capítulos 4, 5 e 6, que abordam 

respectivamente os seguintes objetos do conhecimento: expressões algébricas, resolução de 

equações polinomiais do 2° grau por meio de fatoração, funções (representação numérica, 

algébrica e gráfica), razão entre grandezas de espécie diferente, grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais. De acordo com o estudo feito acerca das habilidades contidas na 

BNCC, observamos que existem 4 habilidades
10

 relativas à Álgebra, que devem ser 

trabalhadas durante o ano, 3  estão relacionadas com função.  

 

7.3.1 função afim  

 

Assim, as orientações do livro destacam que no capítulo 5 intitulado “função afim”, 

são abordadas as habilidades (EF09MA06), (EF09MA07) e (EF09MA07). Esse capítulo está 

dividido em 3 seções, a saber: ideia de função; função afim; inequações.  

 

7.3.2 Seção: ideia de função 

 

Na seção referente à ideia de função, está previsto trabalhar lei de formação da função, 

variável, a notação     , valor de uma função, representação gráfica de uma função. Dessa 

forma, apresentaremos a seguir alguns excertos que exemplificam essa abordagem. 

Inicialmente é apresentada uma situação que serve de ponto de partida para explorar 

esse assunto, como segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                
10

(EF09MA06), (EF09MA07), (EF09MA08). 
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Figura 10: A ideia de função 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.128. 

 

Com esse exemplo, o livro introduz a ideia de função de forma intuitiva, explorando 

uma situação fictícia vivenciada por um personagem (pedreiro), e nela é feita a relação entre 

duas grandezas, área rebocada (em   ) e valor (em real). Para comunicar esse conceito, é 

usado o registro língua natural para expressar a relação entre as grandezas e é realizada a 

conversão para o registro tabular. Através da exploração desse exemplo são formalizados 

alguns conceitos essenciais para a compreensão de função, como segue:  

 

Figura 11: Lei de Formação da Função 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.128. 

 

A lei da função é uma forma de comunicar esta em registro algébrico, e quando temos 

uma relação funcional entre duas grandezas podemos expressá-la por intermédio de uma lei.  

Dialogando com o leitor, o livro utiliza a situação introdutória para expressar a lei de 

formação. Esse contexto exige a conversão da representação numérica (da tabela) para a 

representação algébrica       ), e essa generalização representa o valor a ser pago em 
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função da área rebocada. Com isso, na sequência é apresentado outro conceito importante 

para o conceito de função, como segue: 

 

Figura 12: Variáveis 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.128.  

 

 Variável é o último conceito explorado nesta situação, e por meio da lei da função 

      ), podemos fazer inferências para entender as afirmações sobre esse conceito.   é o 

valor, em reais, a ser recebido pelo pedreiro depende da área rebocada que é variável 

dependente;   é a área, em metros quadrados, da parede rebocada variável  independente. 

Em seguida, no tópico lendo e aprendendo, o autor trabalha com a grandeza densidade 

(  
 

 
, razão entre a massa, em gramas, e volume, em centímetros cúbicos de um corpo). 

Nessa situação o autor explica a condição para que um corpo possa flutuar na água, ou seja, 

ele deve ter densidade menor que       ⁄  , que corresponde à densidade da água. Segue 

abaixo a atividade correspondente a essa atividade: 

 

Figura 13: Função entre grandezas de diferentes espécies. 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.130. 

 

Essa atividade favorece o desenvolvimento da habilidade (EF09MA07): resolver 

problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como 

velocidade e densidade demográfica.  
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A atividade foi comunicada ao leitor através do registro tabular. Em seguida é feito 

questionamentos sobre a forma como as grandezas se relacionam, e também é solicitado que o 

aluno faça a conversão para o registro algébrico e identifique, a partir desta, a variável 

dependente e independente, assim como a conversão para o registro numérico.   

 

Figura 14: Notação 

Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p130. 

 

Por meio do registro língua natural, Tereza anuncia uma relação funcional, onde as 

grandezas consumo, em litros, e distância, em quilômetros, se relacionam através função 

  
 

  
.  A partir dessa afirmação é promovida uma discussão que tem como objetivo 

esclarecer que      ), onde a função é representada por  ,   representa distância em 

quilômetros, e    ), a quantidade de litros de combustível consumido. 

 

Figura 15: Valor de uma Função 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.131. 
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Isso significa que quando   é igual a    , o valor da função é  . Logo, o automóvel 

consumiu 9 litros de combustível após percorrer     km. 

Logo após é abordado o registro de representação gráfico, uma forma de comunicar a 

função no plano cartesiano, um sistema de coordenadas que consiste em duas retas com 

orientações crescente, X e Y (eixos), perpendiculares entre si. Os elementos     ) são pares 

ordenados de números reais que representam as coordenadas de um ponto P em um plano 

(SILVEIRA, 2018).  

O eixo X é chamado de eixo das abscissas, geralmente a variável independente e 

associada a ele. O eixo Y é chamado eixo das ordenadas, geralmente a variável dependente e 

associada a ele. O ponto de coordenadas (0, 0) é a origem do plano cartesiano. 

 Assim, “qualquer situação que permite expressar uma grandeza em função da outra 

pode ser representada em um plano cartesiano na forma de um gráfico” (SILVEIRA, 2018, p. 

132).  

Finalizaremos a análise dessa seção, fazendo inferência de uma, entre três situações 

propostas por este livro, como segue: 

 

Figura 16: Representação gráfica de uma  Função 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p. 134. 
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 Essa situação favorece o desenvolvimento da habilidade (EF09MA06): compreender 

as funções como relação de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações 

numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam 

relações funcionais entre duas variáveis.  

Nela é apresentada uma relação funcional, onde a variável dependente, preço em reais, 

está em função da quantidade de CDs, variável independente. 

Para comunicar essa situação é evocado registro tabular, e as informações contidas 

nesta ganham a conotação de pares ordenados (n, p), para em seguida ser realizada a 

conversão para o registro gráfico. Nesta situação a quantidade de CDs representada por n está 

restrita aos números naturais. Com isso, podemos perceber que os pontos não podem ser 

unidos por uma reta. 

Por fim, nesta seção foram apresentadas ideias iniciais do conceito de função, como: 

lei de formação; variável dependente e independente; notação; valor da função num ponto; 

pares ordenados e representação gráfica. Estes são elementos são importes para compreensão 

do conceito de função. Na seção seguinte é trazida um tipo de função.  

 

7.3.3 Seção: Função Afim 

 

Na seção intitulada “função afim” está previsto trabalhar gráfico de função afim, zero 

de uma função afim, variação de uma função afim, estudo do sinal de uma função afim. Dessa 

forma, apresentaremos a seguir alguns excertos que exemplificam essa abordagem. 

 Para iniciar a abordagem do conceito de função afim, são apresentadas três situações 

relacionando diferentes grandezas e contextos. O primeiro exemplo descreve uma situação em 

que uma casa faz uso de uma bomba de água para transferir a água da cisterna para a caixa 

d’água. Com isso o autor buscou explicitar a relação existente entre o número de litros de 

água despejada e o tempo, em minutos, de funcionamento da bomba. A segunda situação 

apresenta como problema gerador a planta baixa de um apartamento e posteriormente utiliza o 

conceito de escala, para relacionar as medidas reais do apartamento com as da planta. 
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Figura 17: parte A: função envolvendo relação proporcional em escala 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p. 136. 

 

 

Figura 18: parte B: função envolvendo relação proporcional em escala 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.137. 

 

Esse problema foi utilizado, segundo o autor, com a intencionalidade de desenvolver a 

habilidade (EF09MA08): resolver e elaborar problemas que envolvam relações de 

proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais, inclusive escala, divisão em partes 

proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.  
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A terceira situação traz uma relação entre as medidas de comprimento e o perímetro de 

mesas fabricadas. As três situações utilizadas para introduzir função afim exploram esse 

assunto de forma intuitiva. São utilizados os registros língua natural e por meio da atividade 

cognitiva deste é feito a conversão para o registro tabular, e posteriormente através da 

generalização à conversão para o registro algébrico.  

As situações introdutórias foram utilizadas como meio intuitivo para definir 

matematicamente função afim, que segundo Silveira (2018, p. 138), “é toda função   cuja lei 

pode ser escrita na forma          , em que   e   são números reais e   pode ser 

qualquer número real”.  

Em seguida, são exploradas outras formas de representar a função afim a partir dos 

registros tabulares, gráficos e algébricos, como segue:  

 

Figura 19: Gráfico da Função Afim 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p. 138. 

 

Esse problema foi utilizado, segundo o autor, com a intencionalidade de desenvolver a 

habilidade (EF09MA06): compreender as funções como relações de dependência unívoca 



 

66 

 

entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébrica e gráfica e utilizar esse 

conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. 

Neste exemplo é trazida a função   representa em registro algébrico. A partir desta é 

feito a conversão para o registro numérico, onde são dados valores arbitrários para a variável 

 , com isso obtendo pares ordenados. Em seguida essa situação descrita é organizada através 

do registro tabular. De posse dessas informações, é feita a conversão para o registro gráfico, 

como podemos verificar na imagem acima.  

Após a introdução e exemplificação do conteúdo, é solicitada ao aluno a resolução da 

atividade, onde o mesmo deve acessar as informações que foram expostas pelo autor e utilizá-

las para resolver as questões, como segue:  

 

Figura 20: parte A: Atividade Proposta pelo Livro 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.139. 

 

  

Figura 21: parte B: Atividade Proposta pelo Livro 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.140. 
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Nessa atividade são trazidas diferentes funções afins, representadas em registros como 

algébrico e tabular. A resolução das questões solicita dos alunos mobilizar conhecimentos 

anteriormente apresentados e realizar as atividades cognitivas dos registros por meio das 

transformações (conversão e tratamento). 

 

7.3.4 Função Quadrática 

 

Nesse sentido, as orientações do livro destacam que no capítulo 6 intitulado “função 

quadrática”, é abordada a habilidade, (EF09MA06). Esse capítulo apresenta apenas uma 

seção (a função quadrática), e nela são abordados os gráficos de uma função quadrática, 

concavidade da parábola, zeros de uma função quadrática, coordenadas do vértice, construção 

do gráfico de uma função quadrática com base nas coordenadas do vértice, ponto de mínimo e 

máximo de uma função quadrática. Dessa forma, apresentaremos a seguir alguns excertos que 

exemplificam essa abordagem. 

Para iniciar a abordagem de função quadrática, são apresentadas duas situações 

relacionando diferentes grandezas e contextos. O primeiro exemplo descreve uma situação 

onde a temperatura de um forno, medida em graus Celsius pode ser regulada para variar em 

função do tempo. A segunda situação relata uma conjectura realizada por um biólogo, 

realizada a partir da observação da locomoção de um gafanhoto, como segue abaixo: 

 

Figura 22: introdução a Função Quadrática 

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.158. 
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No exemplo acima é apresentada uma situação que traz uma função quadrática, 

modelada a partir da observação de um biólogo, para expressar essa conjectura o personagem 

faz a conversão da regularidade apresentada na locomoção do inseto para o registro algébrico, 

expresso pela função            , onde os valores da variável dependente   representa a 

altura do pulo e a variável independente   representa tempo. 

As situações introdutórias foram utilizadas como caminho para definir 

matematicamente função quadrática, que segundo Silveira (2018, P.158) “é toda função   

cuja lei pode ser escrita na forma              , em que     e   são número reais, 

com     e   pode ser qualquer número real”. 

Em seguida são exploradas outras formas de representar a função quadrática a partir 

dos registros tabulares, gráficos e algébricos, como segue: 

 

Figura 23: Gráfico da Função Quadrática  

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.159. 

 

Esse problema foi utilizado, segundo o autor, com a intencionalidade de desenvolver a 

habilidade (EF09MA06): compreender as funções como relações de dependência unívoca 

entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébrica e gráfica e utilizar esse 

conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. 
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Na situação acima foi trazida a função  , inicialmente representada pelo registro 

algébrico, dada pela lei            . Em seguida é feita a conversão para o registro 

numérico, onde a partir dos valores dados a variável   é realizada a outra atividade cognitiva 

do registro o tratamento. Após adquirir as informações por meio das transformações, os dados 

são organizados em pares ordenados no registro tabular, e em seguida é feita uma nova 

conversão para o registro gráfico. Posteriormente é sugerida a seguinte atividade:  

 

Figura 24: Função Quadrática: Atividades do Livro  

 
Fonte: Matemática Compreensão e Prática, 9°, Ênio Silveira. Moderna, 2018, p.161. 
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Nessa atividade são trazidas varias funções quadráticas representadas em diversos 

registros, como algébrico, gráfico e tabular. A resolução das questões solicita dos alunos 

mobilizar conhecimentos anteriormente apresentados e realizar as atividades cognitivas dos 

registros por meio das transformações (conversão e tratamento). 

Com isso, concluímos que cada um dos volumes da coleção apresenta uma diversidade 

de atividades associados a diferentes contextos, que favorecem a interdisciplinaridade. A 

seleção dos conteúdos segue a proposta da BNCC, o que cada um dos capítulos é dedicado 

aos conteúdos de apenas uma unidade temática, isso favorece relacionar a lista de habilidades 

propostas pela Base e o trecho correspondente do livro. 

Considerando esse pressuposto, todas as habilidades da BNCC identificadas neste 

trabalho que se relacionam com o conceito de função foram trabalhadas nos devidos anos de 

escolarização.  

O trabalho com funções é gradativo e inicia-se no 7° e 8° ano, através das ideias que 

se relacionam com esse objeto de conhecimento, como variação, proporcionalidade, 

generalização, padrões que são sistematizados no 9° ano. Esses conceitos são comunicados 

através de diferentes Registros de Representação Semióticos, que segundo Duval (2009) é 

importante para facilitar o entendimento, pois cada representação traz características do objeto 

representado. Ressaltamos também que essas diferentes representações explora articulações 

com a Geometria, Números, Álgebra, Grandezas e Medidas dentre outros. 

Em relação às funções, a exposição do conteúdo segue a seguinte ordem: apresentação 

através situações problemas que abordam de forma intuitiva na língua natural ou mista, a 

partir desses problemas motivadores são organizados os dados no registro tabular e definido 

matematicamente o referido conceito. Desta forma, dentre as transformação Semióticas 

(conversão e tratamento), a conversão foi mais evidenciada.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho nos propomos a compreender como os Registros de Representação 

Semiótica são utilizados na abordagem do conceito de função, nos livros didáticos de 

Matemática escolhidos pelos professores da rede municipal da cidade de Aratuípe – BA, para 

os anos finais do Ensino Fundamental no quadriênio 2020-2023. Para isso, optamos por uma 

pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica para utilizarmos de método e procedimento 

científico para obtenção dos dados. Nesse contexto, analisamos o livro didático da PNLD 

2020, que toma como referência a BNCC.  

Com isso, nossa abordagem parte de um contexto amplo, buscando entender nosso 

objeto de estudo nas suas dimensões históricas, contribuições social, tecnológica e científica, 

assim como sua relevância para educação escolar expressas nos documento oficiais.  

Ao imergimos na história das funções, constatamos que este conceito é fruto de uma 

evolução histórica que foi sendo construída na medida em que os homens se viam diante de 

novos problemas, em diferentes épocas e contextos, auxiliando na elucidação dessas 

situações.  

No que concerne à relevância para educação escolar, trouxemos, de forma breve, para 

o debate, orientações dos PCNs do terceiro e quarto ciclo, tendo em vista que esse documento 

serviu como referência durante os últimos vinte anos para organização dos currículos e 

propostas pedagógicas. Entretanto, como hoje dispomos da BNCC, documento de caráter 

normativo, que servirá de guia para orientar os rumos da educação do Brasil nos próximos 

anos, nossa análise mais profunda recaiu sobre este.  

Buscamos analisar o referido documento de forma detalhada, apresentando sua 

natureza jurídica, estruturação das etapas escolares, os fundamentos pedagógicos, os direitos 

de aprendizagem expressos por meio das competências gerais, bem como as competências 

específicas de cada área do conhecimento e as habilidades correlacionadas a estas. Porém, 

como precisávamos delimitar nossa pesquisa e atender um dos objetivos traçados, analisamos 

quais as orientações da BNCC para o ensino de Função nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Assim, focamos na Unidade Álgebra tendo em vista que funções é um objeto de 

conhecimento que a constitui.  

A partir dessa análise, constatamos que está proposto para o ensino de função, por 

meio dos objetos de conhecimento e habilidades, uma abordagem implícita que inicia desde o 

7° ano do Ensino Fundamental, através das ideias de variação, generalizações, dependência 

entre grandezas, trazidas em conteúdos como expressões algébricas, sequências, proporções, 
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dentre outros. Com isso, verificamos que essa forma de abordar o conteúdo se aproxima do 

desenvolvimento histórico do conceito de função, em que as ideias vão sendo exploradas e 

construídas de forma intuitiva, assim evoluindo por etapas.  

Quando fizemos nossas inferências no livro didático da PNLD 2020, buscamos 

identificar se as habilidades previamente sinalizadas através da análise da BNCC estavam 

sendo abordadas nos livros. Com isso, sempre que identificávamos estas, sinalizamos ao leitor 

deste trabalho, e em seguida buscamos identificar quais Registros de Representação Semiótica 

são utilizados pelos livros didáticos na abordagem do conceito de Função. 

Tendo em vista que o acesso aos elementos matemáticos só é possível através desses 

registros de representação e que cada um deles trazem consigo diferentes características do 

objeto representado, é fundamental que o aluno transite por mais de uma representação, com 

isso buscamos identificar qual transformação semiótica é evidenciada pelos livros didáticos na 

abordagem do conceito de função.  

Diante do exposto, concluímos que o conceito de função, como foi mostrado neste 

trabalho, é um tema que instiga a humanidade há muitos séculos e que contribuiu para o 

avanço da Matemática e outras áreas do conhecimento.  

Na educação, seu espaço está demarcado por meio das propostas de organização 

curriculares e pedagógicas da BNCC, previstas, inicialmente, para o ensino fundamental Anos 

Finais. O referido documento influencia toda esfera educacional, incluídas avaliações e 

produção de material didático. A coleção analisada neste trabalho é uma entre onze coleções 

de livros de Matemática aprovados pela PNLD 2020, estes são pioneiros em relação às 

orientações da BNCC. 

Nesta análise, buscamos inspiração na Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica de Duval (2009) e (2011) para fazer inferências sobre abordagem do conceito de 

função, e nela identificamos a comunicação do conceito de função através dos registros 

algébricos, gráficos, tabulares, figural, língua materna e registro auxiliar (fluxograma). 

Em relação às transformações semióticas, identificamos que houve maior incidência 

das conversões, o que vai ao encontro das palavras de Duval (2009), ao afirmar que a 

atividade de conversão é aquela que conduz o aluno à compreensão dos objetos matemáticos. 

Desta forma, o objeto de conhecimento deste estudo é apresentado no livro didático analisado, 

sempre na mesma sequência. Inicialmente era explorada a forma intuitiva através de situações 

problemas que eram apresentadas em variados contextos, ilustradas por figuras e tabelas, em 

seguida foram realizadas duas conversões simultâneas, para o registro tabular e 
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posteriormente a generalização expressos pelo registro algébrico. Em relação ao tratamento, 

essa atividade cognitiva ficou na maioria das vezes restrita a manipulações aritméticas como 

calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.  

Por fim, neste trabalho buscamos entender funções de forma ampla em seus aspectos 

históricos, as recomendações para sua abordagem e comunicação na educação escolar por 

meio dos documentos oficiais, TRRS e livros didáticos. Neste contexto, a nossa fonte de 

dados para análise, assim como toda educação brasileira vive um histórico passível de mais 

estudos, que assim como este visa elucidar os novos rumos da Educação a partir das 

orientações da BNCC.       
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