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O Conceito de Função

Apresentamos abaixo alguns exemplos de definições do conceito de função estabelecidas ao longo do desenvolvimento
da matemática desde o século XVIII. (Rüthing, D. Some definitions od the concept of function from Joh Bernoulii to N.
Bourbaki. The Mathematical Intelligencer, vol. 6 (4), pp. 72-77. 1984.)

J. Bernoulli, 1718: Chama-se aqui de Função de uma variável uma quantidade composta de alguma maneira qualquer
dessa variável e de constantes.

L. Euler, 1748: Uma quantidade constante é uma quantidade determinada, mantendo o mesmo valor permanentemente.
[...] Uma quantidade variável é uma quantidade indeterminada ou universal que encerra em si todos os valores determinados.
[...] Uma função de uma variável é uma expressão anaĺıtica composta de uma maneira qualquer de quantidades variáveis e
de números ou quantidades constantes.

J. L. Lagrange, 1797: Chama-se função de uma ou várias quantidades variáveis qualquer expressão para cálculo em que
essas quantidades entrem em alguma forma qualquer, misturadas ou não com outras quantidades, que são consideradas como
dadas, e valores invariáveis enquanto as quantidades da função podem tomar todos os valores posśıveis.

J. B. J. Fourier, 1822: Em geral, a função f(x) representa uma sucessão de valores ou ordenadas, cada uma das quais
arbitrárias. Sendo dados uma infinidade de valores para a abscissa x, haverá um número igual de ordenadas f(x). Todas
têm valores numéricos verdadeiros, ou positivos, ou negativos ou nulos. Nós não supomos que essas ordenadas estão sujeitas
à uma lei comum; elas sucedem umas às outras em alguma maneira arbitrária qualquer, e cada uma delas é dada como se
fosse uma quantidade isolada.

A. Cauchy, 1823: Se quantidades variáveis são de tal forma unidas entre si que, sendo dado o valor de uma destas, pode-se
concluir o valor de todas as outras, expressa-se ordinariamente estas diversas variáveis por meio daquela entre elas, que então
recebe o nome de variável independente; e as outras variáveis expressas por meio da variável independente são aqueles que
se chamam funções desta variável.

G. L. Dirichlet, 1837: Suponhamos que a e b sejam dois valores diferentes definidos e x seja uma variável que pode
assumir, gradualmente, todos os valores localizados entre a e b. Agora, se para cada x corresponde um único, finito y de
tal forma que, se x atravessa continuamente o intervalo de a a b, y = f(x) varia da mesma forma gradualmente, então y é
chamado um função cont́ınua de x para este intervalo. Não é, em absoluto, necessário que y dependa de x no intervalo todo
de acordo com a mesma lei; de fato, não é em absoluto necessário pensar somente em relações que possam ser expressas por
operações matemáticas. Geometricamente representadas, isto é, x e y imaginados como abscissa e ordenada, uma função
cont́ınua aparece como uma curva conexa, para a qual somente um ponto corresponde a cada abscissa entre a e b.

G. G. Stokes, 1847: Pelo termo função eu entendo [...] uma quantidade cujos valores dependem de uma maneira qualquer
do valor da variável, ou dos valores de várias variáveis, das quais é composta. Assim, a função considerada não precisa ser tal
que admita ser expressa por qualquer combinação de śımbolos algébricos, mesmo entre limites das variáveis arbitrariamente
próximas.

G. G. Stokes, 1848: De fato, parece a mim de extrema importância [...] contemplar funções desassociadas de todas as
idéias de expressão algébrica.

B. Riemann, 1852: Suponhamos que z seja uma quantidade variável que possa assumir, gradualmente, todos os posśıveis
valores reais, então, se para cada um desses valores corresponde um único valor da quantidade indeterminada w,w é chamada
uma função de z. [...] Obviamente, esta definição não estabelece nenhuma lei entre os valores da função como, se essa função
está definida para um certo intervalo, a forma de sua continuação fora do intervalo é completamente arbitrária. [...] Não faz
[...] qualquer diferença, se define-se a dependência da quantidade w da quantidade z como sendo arbitrariamente dada, ou
como sendo determinada por certas operações das quantidades.

G. Boole, 1854: Qualquer expressão algébrica envolvendo um śımbolo x é denominada uma função de x, e pode ser
representada sob a forma geral abreviada f(x).



R. Dedekind, 1887: Uma função de um conjunto S é entendida como uma lei de acordo com a qual para cada elemento
determinado s de S, está associado um determinado objeto, que é chamado imagem de s e é denotado por φ(s); dizemos
também que φ(s) corresponde ao elemento s, que s é transformado pela função φ em φ(s).

G. Peano, 1911: Função é uma relação especial, que a qualquer valor da variável faz corresponder um só valor. [...]
Função é qualquer relação u tal que, se dois pares y;x e z;x tendo o mesmo segundo elemento satisfazem a relação u, segue
necessariamente, quaisquer que sejam x; y; z, que y = z.

E. Goursat, 1923: A definição moderna da palavra função é devida a Cauchy e a Riemann. Dizemos que y é função de x
se a um valor de x corresponde um valor de y. Indicamos esta dependência pela equação y = f(x). A maioria das funções
que nós estudaremos são definidas analiticamente, quer dizer, pela indicação das operações que se teria que efetuar para
deduzir o valor de y do de x, mas, muito frequentemente, esta circunstância não interfere nos racioćınios.

N. Bourbaki, 1939: Sejam E e F dois conjuntos, distintos ou não. Uma relação entre uma variável x de E e uma variável
y de F é dita uma relação funcional em y, ou relação funcional de E em F , se, para todo x ∈ E, existe um e somente um
elemento y de F , que está na relação considerada com x.

Questão 1. Segundo a conceituação atualmente aceita, uma função numérica não precisa necessariamente ser expressa
por meio de uma fórmula algébrica ou simbólica de qualquer tipo. Dentre as definições acima, relacione todas aquelas em
que o conceito de função aparece explicitamente vinculada à existência de lei ou expressões algébricas, isto é, em que são
consideradas funções apenas aquelas que admitem uma expressão por meio de fórmula algébrica.

Questão 2. Relacione todas as definições acima em que se menciona explicitamente o fato de que função real não precisa
admitir expressão por meio de fórmula algébrica.

Relações de Equivalência e de Ordem

Questão 3. Sejam X,Y conjuntos não vazios e f : X −→ Y uma função. Definimos a seguinte relação em X : a ∼ b se, e
só se, f(a) = f(b). Verifique que ∼ é, de fato, uma relação de equivalência em X. A relação de equivalência acima é dita
relação de equivalência em X induzida por f .

Questão 4. Seja ≡ uma relação definida em N2 da seguinte forma: Dados (n,m), (k, l) ∈ N2, dizemos que (n,m) ≡ (k, l)
se, e somente se, existe n+ l = m+ k. Demonstre que ≡ é uma relação de equivalência em N2.

Questão 5. Denote Z\{0} por Z∗. Seja ≡ uma relação definida em Z×Z∗ da seguinte forma: Dados (n,m), (k, l) ∈ Z×Z∗,
dizemos que (n,m) ≡ (k, l) se, e somente se, existe nl = mk. Demonstre que ≡ é uma relação de equivalência em Z× Z∗.

Questão 6. Seja A um conjunto. Mostre que “ ⊂ ” é uma relação de ordem em P(A).

Questão 7. Seja N = {1, 2, 3, . . . }. Dados n,m ∈ N, dizemos que n < m se, e somente se, existe k ∈ N tal que m = n+ k.
A relação ≤ é definida em N da seguinte forma: Dados n,m ∈ N, dizemos que n ≤ m se, e somente se, ou n = m ou n < m.
Demonstre que ≤ é uma relação de ordem em N.

Dado um conjunto A qualquer, dizemos que uma relação de ordem � em A é uma relação de ordem total se, e somente
se, para todos x, y ∈ A segue que ou x � y ou y � x.

Questão 8. Demonstre que a relação ≤ definida na Questão 7 é uma relação de ordem total em N.

Questão 9. Seja A um conjunto qualquer. Demonstre que a relação de inclusão, ⊂, não é uma relação de ordem total em
P(A).


