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Introdução

Ler e interpretar informações disponibilizadas por 
um gráfico vem tomando um lugar de destaque no 
cenário atual da educação. Isso ocorre devido à 
quantificação de informações e à variedade dessas, 
cada vez mais necessárias na sociedade 
contemporânea, marcada pelo rápido crescimento das
informações a serem armazenadas e disponibilizadas.
Quando aprendem a interpretar e produzir esses 
recursos, tão comuns no noticiário, os estudantes têm 
uma compreensão mais ampla e crítica da realidade [1]

Representações gráficas podem ser consideradas 
como a arte de expressar dados. Essa arte, de modo 
introdutório, é lecionada no ensino fundamental e 
“aprofundada” do ensino médio. O conceito de 
aprofundar, nesse caso, corresponde a ver novos tipos e 
categorias de gráficos, já que a metodologia
dificilmente é modificada. Há boas razões para se usar 
representações gráficas. Através do gráfico de uma 
função podemos obter informações importantes a 
respeito de suas propriedades, tais como: crescimento e 
decrescimento, valores máximos e mínimos, simetrias, 
comportamento para valores muito altos de x, etc. [2]

O discente, contudo, em todo o seu período de 
estudos básicos, fica restrito a uma visão na qual o 
gráfico de uma função é uma estrutura séssil, onde o 
único meio de localizá-la corretamente no plano é 
construindo tabelas. Esse método falho de ensino tem 
origem ainda no estudo de funções. Nesse período o 
aluno não é condicionado a perceber que quando existe 
uma relação entre fenômenos, essa relação corresponde 
a uma função [3].  Isso acaba por induzir no aluno a 
conclusão: função é um método para encontrar o valor 
de y, dado o valor de x [4], e o gráfico é uma ligação 
entre pontos, obtido pela correspondência entre x e y (x
e f(x)).

Baseado nos problemas decorrentes da aplicação do 
método de ensino atual faz-se necessária uma 
adequação do método às necessidades atuais do 
discente. Nesse contexto, uma nova metodologia é 
apresentada como “salvação” do ensino de funções. 
Essa nova ferramenta apresentada possibilita uma nova 
prática para o processo de ensino-aprendizagem dos 
conceitos matemáticos [5]. Aquele estudante, cujo 
ensino básico proporcionou uma boa noção sobre 
funções e gráficos e o uso de ambos, terá muito mais 
facilidade no desenvolvimento de atividades que 

envolva a manipulação de dados, ou então, na 
continuação de seus estudos, se nesses o uso de 
funções e gráficos se fizer  necessário.

Material e métodos

Para definir os parâmetros de análise, foram 
construídos os gráficos de diversas funções, fazendo 
uso de dois métodos: o tradicional, que se utiliza da 
construção de tabelas, e o renovado, com uso dos 
conceitos de função-família e de movimentos no plano.

O método tradicional consiste em montar uma tabela, 
possuindo os valores de x e seus correspondentes em y. 
Por exemplo, dada a função f(x) = 10x2-0,2x+0,12, o 
procedimento para construir seu gráfico consiste em: 
escolher alguns valores de x, de modo aleatório, 
encontrar seu correspondente em y. Com os pontos 
(x,y) definidos é preciso uni-los, de modo a obter o 
contorno da curva que representa o gráfico, como 
demonstrado na Figura 1.

Essa metodologia mostra-se incoerente do ponto de 
vista do conjunto a ser trabalhado, pois estamos 
geralmente interessados em funções reais de variáveis 
reais, e essa metodologia utiliza pontos isolados 
(discretos) para tentar compreender o comportamento 
de um gráfico que é contínuo. Também é perigosa, pois 
escolhemos os pontos sem qualquer cuidado, uma vez 
que não temos nenhum conhecimento sobre a função 
que estamos trabalhando. Note que ao selecionarmos 
dois pontos de uma função obteremos suas imagens e 
sem qualquer controle partiremos do pressuposto que a
união desses pontos será suave. Mas e se forem dois 
pontos de mínimo? Esconderemos o comportamento da 
função e dessa forma apresentaremos um gráfico 
incoerente. Um exemplo dessa situação pode ser 
representado pela função g(x)=x4-10x2+9, cujo gráfico 
consta em anexo na Figura 2A.

Já no caso do método renovado, a construção do 
gráfico começa com a identificação da função-família.
O caso da função apresentada no primeiro exemplo,
trata de uma função-potência, de grau par, representada 
pala função j(x) = x2k, cujo gráfico é uma parábola. 
Após identificar a que família a função pertence, é 
preciso reconhecer que movimentos a função j(x)
realizou para poder se apresentar como f(x). Como 
método de comparação é possível escrever a função f
como f(x) = 10(x-0,01)2+0,119. Nesse formato, vemos 
que, em comparação com j(x), f(x) possui: um termo 



que multiplica a potência da variável, um termo 
somado à própria variável, e um termo somado à 
operação sofrida por essa (10, -0,01e 0,119, 
respectivamente).

Cada termo de modificação tem um efeito particular 
no gráfico. O termo multiplicador estica, ou comprime,
o gráfico da função na direção de y; o termo somado à 
variável translada o gráfico na direção de x; e o termo 
adicionado à operação sofrida pela variável, translada o 
gráfico na direção de y.

De modo geral, há três tipos básicos de movimentos: 
Translações, Compressões/Distensões e Reflexões, e 
cada um destes pode ocorrer, tendo como base fixa o 
eixo oposto, em x ou y. As translações ocorrem quando 
constantes são adicionadas à função, deslocando o 
gráfico sobre o eixo y, devido a um aumento no valor 
da ordenada de cada ponto, ou à forma funcional, 
deslocando o gráfico x, em decorrência de uma 
alteração no valor a ser operacionado (para se obter o 
mesmo f(x) será preciso um valor maior, se a constante 
reduzir o valor operacionado, ou menor, se a mesma 
aumentar o valor operacionado). As compressões e 
distensões, diferenciadas pelo valor da constante, 
ocorrem devido à mudança no módulo da função. 
Quando uma constante k>1 multiplica a função como 
um todo, gera uma distensão do gráfico, na direção do 
eixo de y. Se a constantes for 0<k<1 ocorre uma 
compressão também na direção y. Para distender o 
gráfico da direção de x, deve-se multiplicar a variável 
independente por uma constante 0<k<1, se o objetivo 
for uma compressão a constante deve ser k>1. Por fim, 
as reflexões ocorrem devido a uma troca dos sinais das 
variáveis. Quando a reflexão ocorre em relação a y, 
significa que o sinal da variável independente foi 
invertido. Já na reflexão em relação a x, os valores de 
f(x) sofreram inversão nos sinais.

Conhecendo como, e porque, cada um desses 
movimentos se dá, é possível localizar o gráfico no 
plano e identificar seu contorno, sem precisar usar 
tabelas, que, dependendo do tipo de função, podem 
tornar-se inviáveis.

Resultados e discussão

Analisando os resultados podemos verificar uma 
maior facilidade na determinação do Domínio e 
Imagem de uma função. Ao conhecer o traçado da 
função-família e manipulá-lo com os recursos 
proporcionados pelo método dos movimentos, o 
reconhecimento desses conjuntos (Domínio e Imagem)
é um processo espontâneo, que não demanda análise 
algébrica de valores.

Definir comportamentos assintóticos também fica 
mais fácil, visto que, o gráfico nos diz isso, quando 
apresenta um adensamento nas proximidades de alguns 
pontos, que são denominados pontos assintóticos, por 
onde o gráfico não passa. Encontrar pontos de 
descontinuidade passa a ser uma atividade de 
observação, eliminando o antigo método de procurar 
algebricamente pontos de indeterminação na função ou 
pontos de salto no valor da função.

Baseando-se nos parâmetros definidos, o grau de 
eficiência de cada método foi definido. Um dos casos 

utilizados foi o da função h(x) = x3+2x2-11x-12 (Figura 
2B). Para essa função o uso de tabelas induz ao erro, 
pois, como os valores de x usados na tabela são 
pequenos, os pontos obtidos aparentam formar uma 
parábola, o que visualmente não é verídico. 

Percebeu-se que o método tradicional mostra-se 
vulnerável ao erro, de modo geral, em casos onde o 
gráfico não se demonstra com um contorno suave. 
Além disso, também foi inviável no caso de funções 
mais complexas, como no caso prático da função usada 
para definir a intensidade auditiva de determinado som, 
representada por k(i) = log(1012.i), onde i é a potência 
do som emitido, devido à magnitude dos cálculos 
envolvidos.

Por outro lado, o novo método apresentado mostrou-
se bastante eficiente. Não só no tocante à viabilidade 
matemática, afinal nele não se exige cálculos muito 
complexos, apenas exigi-se o conhecimento de como 
fazer os deslocamentos e de qual é o contorno da 
função-família, mas também no que diz respeito à 
qualidade gráfica, tendo em vista que o gráfico 
fornecido por tal método se aproxima perfeitamente do 
gráfico real, obtido por um software específico para o 
esboço de gráficos (ambientes de geometria dinâmica, 
por exemplo).

O estudo das funções ganha relevância na leitura e 
interpretação da linguagem gráfica que dá significado 
às variáveis das grandezas envolvidas, e possibilita 
análise para prever resultados [6]. A utilização desse 
método, além de dispensar o uso de calculadoras, 
permite ao discente montar rapidamente um esboço do 
gráfico. Esse esboço pode ser útil, na determinação da 
continuidade de funções, no estudo dos limites e 
derivadas de dessa função. Ademais, ter conceitos e 
métodos diferenciados para construir gráficos é de 
suma importância no desenvolvimento do pensamento 
crítico do estudante.  
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Figura 1. Exemplo de função onde o método da tabela não revela detalhes, como o se ela passa ou não pelo eixo x.

Figura 2. Exemplo de funções que podem ser mal interpretadas. A- Se tomarmos os pontos marcados, apenas, teremos a falsa idéia 
de que a curva tem um ponto de mínimo para alguma imagem abaixo de -16 o que podemos verificar visualmente que não é verdade.
B- Caso tomemos os pontos indicados, teremos a idéia de que a curva é uma parábola, o que não é verificado visualmente.


