
VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 1 -

 
FUNÇÃO: 

UM POUCO DE HISTÓRIA 
 

Carlos Virgílio Lobato da Cunha 
UNAMA 

cmtelobato@gmail.com 
Thiagodelly Vidal Sousa 

UNAMA 
thiagodelly@hotmail.com 

     Miguel Chaquiam 
UNAMA E UEPA 

matemat@unama.br 
 

 
RESUMO 
Este texto teve como principal objetivo mostrar um pouco da historia das funções, os caminhos 
pelos quais passou a humanidade no desenvolvimento do conceito de funções até chegarmos ao 
ponto atual de seu conhecimento. Mostrando, nessa trajetória a utilidade e aplicabilidade das 
funções nas relações humanas, e no desenvolvimento de outras ciências. Demonstramos ainda, a 
forma mecânica e abstrata que o ensino das funções é dado no cenário atual do estado, buscando 
soluções para melhoramos essas deficiências apresentadas, a partir do preceito da utilidade das 
funções no cotidiano que o aluno interage socialmente. 
 
 
 
Palavras-chave: Historia das Funções. Surgimento, Desenvolvimento, e Atualidade. 
Conhecimento e Aplicabilidade. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Quando é abordado o conceito de função afim em matemática, muitos 

professores da área de exatas abordam o assunto com bastante simplicidade, 

pois esse tópico do seu programa escolar considera uma abordagem para 

explicar aos alunos o conceito de função como sendo “uma troca de variáveis 

entre x e y” podendo levá-los a algumas conclusões bem distorcidas da realidade. 

 

O estudo da Função tem como necessidade decorrente descrever 

irregularidades, analisar fenômenos, interpretar interdependência e generalizar, 

assim como criar novas aplicações cotidianas e resolver em forma de aplicações 

e exercícios esses problemas. Porém estes fatos necessários geralmente não são 

observados no ensino das funções como um todo. 
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As relações matemáticas específicas são descritas por funções. Por 

intuição podemos dizer que a cada valor do argumento x corresponde um único 

valor da função. Assim, podemos ver uma Função como uma “máquina” ou “caixa 

preta” que converte entradas em saídas de forma unívoca, por isso são chamadas 

por alguns autores de funções ou relações unívocas. 

 

Devemos colocar em mente que o termo Função é mais complexo e 

abrangente. Portanto, é necessário mostrar ao aluno que usar esse tópico de 

forma sistemática, em exatas e no cotidiano, tem sua importância para o meio 

social. Podendo ser aplicada em varias áreas como relações de mercado e 

capital, engenharia, economia (micro e macro), saúde, transportes, indústrias, 

artes, energia, enfim tudo isso que pode depende de uma analise clara e objetiva 

da funcionalidade de um modelo ou parâmetro a ser adotado pela Função. 

 

Por esse motivo, temos que prioriza as ações e formações dos 

educadores que atuam nas escolas. Tendo textos e referencias interdisciplinares 

que podem e devem ser utilizados como auxilio para uma melhor compreensão e 

construção efetiva do conceito de Função Afim. 

 

Esse texto tem como principal objetivo mostrar um pouco da historia 

das funções, ou seja, os passos dados pela humanidade em diversos campos de 

estudo até chegar ao conceito de função como conhecemos hoje. E ainda mostrar 

alguns caminhos para o melhoramento da didática atual do ensino de matemática 

demonstrando a utilidade desse tópico de matemática, e dando uma visão 

humana da matemática para o aluno. 

 

Assim, nosso texto está dividido em três partes essências incluindo 

esta introdução. Na seção 2, é abordado um pouco da historia das funções, 

mostrando seu possível surgimento, a evolução do seu conceito, e a sua 

utilização contemporânea. Na seção 3, são dadas as nossas considerações finais 

sobre o trabalho e sua realização. 
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UM POUCO DE HISTÓRIA 

 

Nesta seção, apresentamos uma breve análise histórica da função. Do 

momento em que surgiu, possivelmente com os povos primitivos, passando pelos 

grandes matemáticos, físicos e filósofos da idade moderna, até chegar ao período 

atual, onde a função é usada em diversas áreas da ciência e no próprio cotidiano 

do homem. 

 

 

OS POVOS PRIMITIVOS. 

 

Os homens primitivos não tinham a capacidade de contar, pois o que 

necessitavam para a sua sobrevivência era retirado da própria natureza. A 

capacidade de contar foi adquirida com o desenvolvimento das atividades 

humanas, quando o homem deixa de ser apenas um pescador ou coletor de 

alimentos para fixar-se no solo. Então, o homem começa a plantar, produzir 

alimentos, fazer construções, e a criar e domesticar animais, usando os mesmos 

para obter alimento. Tal fato trouxe profundas modificações, aumentando-se a 

necessidade de subsistência da humanidade.  

 

Ao mesmo tempo em que a necessidade de subsistência aumentava, 

em relação a isso aumentava o que nos conhecemos hoje como comercio, onde 

os primitivos utilizavam a troca de alimentos ou objetos, como por exemplo: um 

homem com cinco vasos de barro gostaria de fazer uma troca da sua mercadoria 

por dois tapetes de linho ou um pescador gostaria de trocar três peixes por duas 

aves e tantas outras formas de trocas ou “comercio” que eram realizadas. 

 

Entretanto nessa época não se conhecia a forma da contagem e criam-

se dificuldades na realização do comercio. Isso levou os próprios mercadores a 

inventarem formas para procederem às trocas de forma mais facilitada. Eles 

utilizaram pedras, traços verticais no chão ou em paredes para calcular a 

quantidade de mercadorias utilizadas nas trocas. 
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Usando o exemplo do pescador, se ele estivesse com trinta peixes, por 

quantas aves ele trocaria? Na sociedade atual é fácil proceder a resolução deste 

problema, porém para os povos primitivos a dificuldade era grande. O pescador 

utilizava as pedras de acordo com o número de peixes, como a troca eram três 

peixes por duas aves, a cada três peixes ele utilizava mais duas pedras ou traços. 

Assim ele saberia quantas aves iria receber em relação aos peixes que daria 30 

peixes por 20 aves. 

 

A partir do desenvolvimento da humanidade, acredita-se, de acordo 

com indícios históricos, que alguns povos como os Babilônios e os egípcios 

teriam já uma idéia, ainda que vaga, de numeração e função. 

 

Quando estudamos a história da função, percebemos que muitos 

autores não entram no mesmo pensamento de como surgiu à função. Maria 

Isaura de Albuquerque Chaves em seu livro Formalização do conceito de função 

no ensino médio: Uma seqüência de ensino-aprendizagem, diz que segundo Zuffi 

(2001, p.11), 
“não parece existir consenso entre os autores, a respeito da origem do 
conceito de função [talvez pelo seu próprio aspecto intuitivo]. Alguns 
deles consideram que os Babilônios (2000 a.C.) já possuíam um instinto 
de funcionalidade [grifos do autor] (...) em seus cálculos com tabelas 
sexagesimais de quadrados e de raízes quadradas (...) que eram 
destinadas a um fim prático. As tabelas, entre os gregos, que faziam a 
conexão entre a Matemática e a Astronomia, mostravam evidência de 
que estes percebiam a idéia de dependência funcional, pelo emprego 
de interpolação linear.” 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DOS MATEMÁTICOS. 

 

Quando a matemática passa a ser analisada e discutida 

profundamente por grandes estudiosos a palavra “função” começa a surgir, 

mesmo que ainda discretamente. 
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Pedro Sá (2003, p.5) diz que é com Galileu (1564-1642) que surge o 

interesse de debater quantitativamente os axiomas, mensuráveis e que, portanto 

poderiam ser relacionadas por fórmulas. 

 

Segundo Mendes (1994, p.21) citado por Sá (2003, p. 5) diz que o 

principal interesse de Galileu era entender como os fenômenos ocorriam com o 

intuito de descrever as mudanças da natureza. Contudo Kline (1972, p.338) diz “o 

estudo do movimento que originou o conceito de uma função ou de uma relação 

entre variáveis”. Porem Galileu não formalizou explicitamente à palavra função, 

direcionando seus estudos dentro da física, especificamente no campo da 

mecânica e com os frutos da matemática desenvolveu os métodos infinitesimais.  

 

Kleiner (1989, p.289) citado por Sá (2003, p. 6) acredita que a maior 

contribuição de Newton dentro do conceito de função foram suas descobertas a 

respeito de séries de potências. Sendo ele o introdutor do termo “variável 

independente”. 

 

Entrando na idade moderna, com a idealização já bem estruturada 

sobre o conceito de função, o primeiro matemático a utilizar a palavra função foi 

Leibniz em 1694, com o significado puramente geométrico. Kline (1972, p.340) 

citado por Sá (2003, p. 6) fala ainda que Leibniz, na obra História, usou a palavra 

“função” para representar a quantidades que dependem de uma variável.  Na 

revista Traços de 2003 o professor Pedro Sá ressalta que Leibniz a compreendia 

como sendo quantidades geométricas que dependiam de um ponto em uma 

curva. 

 

Com o desenvolvimento do estudo de curvas por meios algébricos, 

tornou-se indispensável um termo que representasse quantidades dependentes 

de alguma variável por meio de uma expressão analítica. Com esse propósito, a 

palavra "função" foi adaptada na correspondência trocada entre 1694 e 1698 por 

Leibniz e Johann Bernoulli (1667 - 1748).  
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Mas, dois anos mais tarde Johann Bernoulli publicou um artigo, que 

viria a ter grande divulgação, contendo a sua definição: “função de uma certa 

variável como uma quantidade que é composta de qualquer forma dessa variável 

e por constantes”. 

 

Bernoulli fez estudos e experimentações de varias notações para uma 

função, na qual a que mais se aproxima do atual é “fx”. Porem Leonhard Euller 

que foi aluno de Bernoulli foi quem definiu funções no sentido analítico, segundo o 

qual uma função não necessitava unicamente de uma expressão analítica, no 

qual acabou introduzindo o símbolo que conhecemos hoje, f(x). 

 

Burnay (1999) diz que a definição de função escrita por Leonhard 

Euller é: “Se x é uma quantidade variável, então toda a quantidade que depende 

de x de qualquer maneira, ou seja, determinada por aquela, chama-se função da 

dita variável”. 

 

Sá (2003) cita que no segundo volume de Introduction in analisin 

Infinitorum, Euler diferenciou as funções continuas e descontinuas, levando em 

consideração a lei de formação de cada função. Aquelas que fossem definidas 

por apenas uma expressão analítica seria classificada como continua e caso essa 

lei mudasse em qualquer intervalo do domínio automaticamente se classificaria 

como descontínua ou mista. 

 

Nessa época a definição de função era uma conjectura puramente 

abstrata voltada para o campo conceitual da matemática e “demonstrava um certo 

encantamento pela álgebra onde função é dada como uma expressão algébrica” 

(Zuffi apud Chaves, 2004). 

 

Segundo Chaves (2004), outro matemático da época que estudou a 

função e contribuiu pra que ela pudesse crescer nos conceitos matemáticos foi 

René Descartes que introduziu no séc. XVII os eixos cartesianos para a 

representação duma função. Esta invenção permitiu estabelecer a 

correspondência entre pontos do plano cartesiano e pares de números, assim 
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como, representar graficamente as relações entre duas variáveis. Ainda segundo 

Chaves (2004, p.4) “círculos, triângulos, cônicas, etc., eram determinados por 

equações que mantinham dependência entre suas variáveis”. Sendo também que 

Descartes desenvolveu as bases teóricas da geometria analítica. Segundo 

Baumgart (1992, p.83) citado por Pedro Sá, afirma que Descartes chegou a definir 

função como qualquer potencia de x, como x², x³, etc. 

 

Chaves diz, 
“Outros matemáticos tiveram sua parcela de contribuição para o 
desenvolvimento do conceito de função como Newton, Dedekind, 
Cauchy, D’Alembert e Fourier. É bem verdade que a formalização do 
referido conceito teve que ultrapassar muitos obstáculos ferramentais, 
pois esses pensadores trabalhavam com linhas de raciocínio não 
coincidentes muitas das vezes, mas conseguiram desenvolver idéias 
que quando desembocadas no século XIX tiveram em Dirichlet a 
definição de função mais próxima da que temos hoje”. 

 

Lejeune Dirichlet (1805-1859) foi um matemático alemão, a quem se 

atribui a moderna definição formal de função. Em 1837, surgiu uma definição 

muito ampla de função. Segundo Dirichlet, se uma variável y esta relacionada 

com uma variável x de tal modo que, sempre que é dado um valor numérico a x, 

existe uma regra segundo a qual um valor único de y fica determinado, então se 

diz que y é função da variável independente de x. “Notamos que essa definição 

de função é muito semelhante ao observado na maioria dos livros didáticos 

atuais. No entanto, muitos autores insistem em apresentá-la formalmente, não 

fazendo conexões com situações reais que possibilitem uma melhor compressão 

desse conceito, ou seja, a função é trabalhada apenas no conceito da álgebra.” 

Adriano Rodrigues. 

 

 

EPOCA ATUAL 

 

O conceito de função é um dos mais importantes em matemática, e seu 

conhecimento impulsionou o desenvolvimento tecnológico em quase todas as 

áreas. Seja na área da matemática e até mesmo na área administrativa de uma 

empresa, porém muitas pessoas não têm a consciência disso. Por exemplo, o 
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valor da conta de luz depende da quantidade de energia gasta o crescimento de 

uma população, a variação de uma temperatura na terra ou a velocidade de um 

carro em relação ao tempo até chegar a um destino. 
 

 Antonio Carlos Brolezzi (2004, p.7) diz que “a noção de função nos 

permite, enfim, descrever e analisar relações de dependência entre quantidade”. 

 

A linguagem gráfica também ajuda a entender diversos fenômenos da 

natureza e está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, nas informações 

pelos meios de comunicação, ou até mesmo como uma forma de arte ou 

diversão. 

 

A grande dificuldade que alguns professores encontram para ensinar 

função para os seus alunos é de conceituar funções. Muitos associam este 

conceito a equações com elementos desconhecidos que devem ser calculados. 

Segundo Adriano Rodrigues diz que são raros os casos de alunos que têm claro 

quais seriam as variáveis dependentes e independentes em problemas que lhes 

são propostos. 

 

O professor tem como base atingir alguns objetivos para o ensino da 

matemática elogiados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), tais 

como: 

 Comunicar-se matematicamente, ou seja, com linguagem 

matemática, para que o aluno possa ter a nítida impressão que o 

professor conhece o assunto, tem o controle do mesmo e saber 

representar e apresentar resultados com precisão, fazendo o uso de 

diferentes representações matemáticas. 

 Ter a segurança da própria capacidade de construir 

conhecimentos matemáticos. 

 Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para 

interpretá-las e avaliá-las criticamente. 
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E ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 

1998) temos: 
“... cabe, portanto, ao ensino da matemática garantir que o aluno 
adquira certas flexibilidades para lidar com o conceito de função em 
situação diversa e, nesse sentido, através de uma variedade de 
situações problema de matemática e de outras áreas, o aluno pode ser 
incentivado a buscar a solução, ajustando seus conhecimentos sobre 
função para construir um modelo para a interpretação e investigação em 
matemática.” 

 

Assim, o professor deve estar sempre preocupado em mostrar ao aluno 

a utilidade do conhecimento apreendido, mesmo que sua aplicação não seja do 

cotidiano ou meio social do aluno. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este texto surgiu da necessidade de encontrarmos soluções para 

melhorarmos o ensino das funções que atualmente na região possui forma tão 

abstrata, onde sua didática é mecânica e puramente expositiva sem levar em 

consideração o conhecimento do aluno anteriormente adquirido no ensino 

fundamental ou em sua experiência adquirida com o meio em que interage. 

 

Relembrando um pouco a História da Matemática, mais precisamente 

das historia das funções vimos sua concepção surgir a partir da necessidade em 

superar dificuldades cotidianas da humanidade. E ainda, vimos o trabalho de 

grandes mentes na evolução do conceito e significado das funções. 

 

Assim, vimos o seu possível surgimento, o aprimoramento dos 

conceitos, definições, e formas de representação das funções (gráficas, 

algébricas, conjuntos) ocorrerem com o desenvolvimento das relações humanas 

de comercio entre outras, e da busca dos estudiosos em resolver outros tipos de 

problemas. 
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Dessa forma, Demonstramos através da historia da Matemática a 

aplicabilidade das funções tanto no cotidiano do aluno, quanto no 

desenvolvimento e evolução das ciências. 

 

As dificuldades sentidas na produção deste trabalho norteiam também 

as dificuldades dos professores em sala de aula, ou seja, dar ao aluno uma visão 

útil da matemática no seu dia a dia, ou ainda na sua vida profissional ou 

acadêmica. 

 

Acreditamos ter alcançado nosso principal objetivo e contribuir ainda 

que de forma tímida, na cadeia educacional do Estado. 
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