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Resumo 

 

O presente relatório reporta ao trabalho desenvolvido junto de uma turma do 

10.º ano, da Escola Secundária de Caneças no âmbito da disciplina de Matemática A. 

Neste ano de escolaridade, o atual programa estabelece três grandes temas: 

Geometria, Funções e Estatística. A unidade didática lecionada insere-se no tema das 

Funções e inclui os tópicos Funções Polinomiais e Resolução de inequações de grau 

superior ao segundo. Esta incluiu 11 aulas de 45 minutos, que decorreram nas duas 

últimas semanas do 2.º período do ano letivo de 2013/2014. 

O estudo realizado incide sobre o trabalho desenvolvido com a referida turma 

e procura compreender de que forma os alunos integram a calculadora gráfica no 

estudo das funções polinomiais e inequações de grau superior a dois, em particular, 

nas conexões que estabelecem entre as representações de uma função.  

Na unidade didática foram propostas tarefas matemáticas de carater 

exploratório que tinham como objetivo a introdução e consolidação de conceitos. 

Recursos como a calculadora gráfica e o software GeoGebra foram fundamentais 

para a concretização das mesmas. No último tempo letivo, os alunos realizaram uma 

minificha para avaliação que permitiu aferir a aquisição das aprendizagens nos 

tópicos matemáticos em estudo.  

Os dados recolhidos da minificha e de uma entrevista efetuada a cinco alunos 

da turma serviram de base a este estudo. Tais dados refletiram que os alunos tendem 

a apoiar-se em representações gráficas quando se sentem pouco confortáveis em usar 

métodos analíticos, ou então para confirmar conclusões obtidas analiticamente. Com 

efeito, as referidas representações gráficas são, na grande maioria das vezes, as que 

os alunos obtêm na calculadora gráfica. Em ambos os contextos, evidencia-se que a 

calculadora facilita o estabelecimento de conexões entre a representação analítica e a 

representação gráfica de uma função, mas que os alunos não recorrem à tabela para 

estabelecer conexões. Verifica-se, ainda, que os alunos, embora reconheçam algumas 

vantagens a este recurso, ainda não fazem um uso consistente do mesmo, nem 

evidenciam uma noção muito clara de como o podem usar.  

 

Palavras-chave: Calculadora gráfica, funções polinomiais, representação 

analítica e representação gráfica.   
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Abstract 

 

This report concerns the work with a grade 10 class in the Escola Secundária 

de Caneças within the subject of mathematics A. In this school year, the current 

program defines three major themes: Geometry, Functions and Statistics. The 

Teaching Unit fits into the theme of Functions and includes the topics Polynomial 

Functions and Solving inequalities of grade higher than the second. This Teaching 

Unit included 11 lessons of 45 minutes, which took place in last two weeks of the 

second term of the school year 2013/2014. 

The study focuses on the work done with the class and seeks to understand 

how students integrate the graphing calculator in the study of polynomial functions 

and inequalities of grade higher than the second, particularly in establishing 

connections between the representations of one function.  

In the Teaching Unit, exploratory mathematical tasks were proposed, aimed 

at the introduction and consolidation of concepts. Resources such as the graphing 

calculator and GeoGebra software were essential for the development of the tasks by 

the students. In the last lesson, the students made a written test which allowed the 

assessment of learning in the targeted mathematical topics. 

The data collected from the written test and from and an interview conducted 

with five students in the class formed the basis of this study. These data reflected that 

students tend to rely on graphical representations when they feel uncomfortable in 

using analytical methods, or to confirm findings obtained analytically. Indeed, these 

graphical representations are, in most cases, those the students get on the graphing 

calculator. In both contexts, it is evident that the calculator facilitates the 

establishment of connections between the analytical representation and the graphical 

representation of a function, but students do not rely on the table to make 

connections. It appears that although students recognize some advantages to the 

graphing calculator they do not yet make a consistent use of this resource or show 

clear ideas of how they can use it. 

 

 

Keywords: Graphing calculator, polynomial functions, inequalities of grade 

higher than the second, analytical representation, graphical representation 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 Sendo o capítulo introdutório, nele apresento globalmente o trabalho 

desenvolvido na minha intervenção letiva, bem como, as motivações que 

encorajaram esse mesmo trabalho. Refiro ainda os objetivos e as questões que 

orientaram a componente investigativa desenvolvida.    

 O presente estudo reflete todo o trabalho inerente à prática letiva, 

desenvolvida nos finais do segundo período do corrente ano letivo. 

 A minha intervenção centrou-se no estudo de funções polinomiais de grau 

superior a dois com o apoio da calculadora gráfica, combinando assim o trabalho de 

papel e lápis com o adequado uso da tecnologia (Departamento do Ensino 

Secundário, 2001). Sendo o seu uso obrigatório, como estabelece o programa de 

matemática A em vigor, a calculadora gráfica constitui também um auxílio na 

promoção e desenvolvimento de aprendizagens e autonomia junto dos alunos.  

 A matemática A contempla três grandes temas a serem trabalhados ao longo 

do 10.º ano: geometria, funções reais e estatística. O estudo de funções não sendo 

novidade para os alunos, visto já terem trabalhado ao nível do básico, será ampliado 

com base no estudo analítico, numérico e gráfico devendo privilegiar o trabalho 

intuitivo com funções que relacionam variáveis da vida corrente, de Geometria ou de 

outras disciplinas (DES, 2001). Este tipo de relações, nomeadamente com a 

Geometria, permite revisitar conceitos trabalhados anteriormente. É importante que 

os alunos reconheçam que o mesmo tipo de funções pode surgir como um modelo 

para diferentes tipos de situações problemáticas (DES, 2001).  

 As Funções constituem um tema central na Matemática quer pelo facto de 

estar presente nos programas desde o ensino básico até ao final do ensino secundário, 

quer pela sua importância na compreensão do mundo que nos rodeia. No entanto, o 

estudo de funções levanta também diversas dificuldades aos alunos. O conceito de 

função está associado a várias representações do mesmo, contudo, verifica-se muitas 
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vezes que quando os alunos chegam ao ensino secundário ainda têm pouco presentes 

essas mesmas representações, bem como, as suas conexões. 

  

1.1. MOTIVAÇÕES  

 

 A escolha do tema deste estudo prendeu-se primeiramente com o facto de a 

minha intervenção decorrer nos finais do segundo período. Nessa altura, e de acordo 

com a planificação anual, previa-se que o tópico a lecionar seria as funções 

polinomiais, em particular a função cúbica e quártica. Associado ao estudo destas 

funções, seria também momento de abordar a resolução de inequações de grau 

superior ao segundo.  

 Uma vez definidos os tópicos a trabalhar, surgiu a necessidade de pensar 

como iria implementá-los em sala de aula. Dado que vivemos numa sociedade cada 

vez mais tecnológica, e sendo a calculadora um instrumento de uso obrigatório a 

partir do 10.º ano como refere o programa vigente, com inegáveis potencialidades e 

não descurando as suas limitações, acredito que quando usada corretamente pode 

assumir um importante papel também na mobilização das várias representações de 

funções. O uso de tecnologia gráfica permite que os alunos estabeleçam conexões 

entre as várias representações, gráfica, numérica e algébrica, de um mesmo tema, 

questão ou problema, contribuindo para uma melhoria da compreensão de funções, 

de variáveis, da interpretação de gráficos e da resolução de problemas algébricos em 

contextos aplicados (Burrill, 2008; Kieran, 2007; Bardini, Pierce & Stacey, 2004, 

citados por Almeida & Oliveira, 2009).  

 O facto de os alunos poderem efetuar mudanças na expressão algébrica de 

uma função e quase em simultâneo, verem as alterações provocadas na representação 

gráfica, pode contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem das 

funções (Burrill, 2008, citado por Almeida & Oliveira, 2009). 

  Embora sejam várias as vantagens decorrentes do uso da calculadora gráfica, 

os estudantes deverão saber interpretar a imagem apresentada no ecrã da sua 

calculadora, que pode ser uma visão distorcida da realidade, pelo que todo trabalho 
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realizado com a máquina deve ser confrontado com conhecimentos teóricos e vice-

versa (DES, 2001).  

 

1.2. OBJETIVOS E QUESTÕES DO ESTUDO 

 

 Dada a importância da tecnologia referida na apropriação de conceitos 

associados ao tema das funções e ao estabelecimento de conexões com outras 

temáticas, o estudo incidirá sobre o trabalho desenvolvido com a referida turma do 

10.º ano e procurará compreender de que forma os alunos usam a calculadora gráfica 

no estudo das funções polinomiais e inequações de grau superior a dois, em 

particular, nas conexões que estabelecem entre as representações de uma função no 

contexto de resolução de problemas. 

 Para o efeito, formulei as seguintes questões:   

- Em que representações se apoiam os alunos na resolução de problemas 

com funções polinomiais de grau superior a 2? 

- De que forma o uso da calculadora facilita o estabelecimento de 

conexões entre representações de uma função na resolução de 

problemas? 

- Quais as dificuldades dos alunos no uso da calculadora ao resolverem 

problemas? 
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CAPÍTULO 2 

ENQUADRAMENTO CURRICULAR E DIDÁTICO 

 

 Neste capítulo, procuro contextualizar importantes elementos curriculares e 

didáticos que estiveram na base da minha intervenção letiva. Começo por definir 

função, dada a importância do conceito em causa para a compreensão da unidade 

didática que lecionei. Depois apresento os vários tipos de representações de funções 

bem como o seu contributo na aprendizagem matemática. E por último, sendo a 

calculadora gráfica um recurso fundamental presente ao nível do secundário, procuro 

analisar de que forma este se integra no estudo das funções.  

 

2.1. DEFINIÇÃO DE FUNÇÃO 

 

Ao nosso redor observamos diversos fenómenos que se relacionam entre si. 

Por exemplo, a temperatura ambiente depende da hora do dia; o espaço percorrido 

por um móvel depende do tempo, etc. As diferentes variáveis que intervém num 

fenómeno relacionam-se entre si, e conseguimos obter umas, conhecendo as outras. 

Correspondências deste tipo estiveram na origem do conceito de função.   

Associado à definição de função estão as ideias de conjunto e 

correspondência. Uma função não é mais do que uma correspondência unívoca entre 

dois conjuntos, aos quais chamamos conjunto de partida e conjunto de chegada, que 

associa a cada elemento do conjunto de partida um e um só elemento do conjunto de 

chegada. Mais formalmente: 

 

Uma função f, definida num conjunto D e com valores num 

conjunto E, pode ser vista como uma regra que faz corresponder a 

cada elemento x de D (chamado objeto) um único elemento de E, 

que se designa por y ou f (x) (chamado imagem). O conjunto D é 

designado por domínio de f e o conjunto C, de todas as imagens dos 

elementos do domínio, é designado por contradomínio. Deste 

modo, o contradomínio C é um subconjunto de E, o conjunto onde 

a função toma valores. As variáveis x e f (x) são, respetivamente, as 
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variáveis independente e dependente. (Ponte, Branco & Matos, 

2009) 

 

2.2. AS REPRESENTAÇÕES NAS FUNÇÕES 

 

 Intrinsecamente associadas ao raciocínio matemático, as representações 

assumem um relevante papel no processo de ensino e aprendizagem da matemática 

ao favorecer o desenvolvimento e compreensão dos processos de raciocínio dos 

alunos, bem como, a capacidade de pensar (Henriques & Ponte, 2014). 

 De facto, a apropriação de múltiplas representações de um mesmo objeto, 

conduz a uma maior compreensão do mesmo. Neste contexto, o professor ocupa um 

importante papel ao promover a realização de atividades que desenvolvam a 

capacidade de os alunos mobilizarem informação entre várias representações.  

 

é fundamental ajudar os alunos a ganhar consciência dos diferentes 

papéis que as representações podem ter em determinado momento 

da sua exploração e a desenvolver a capacidade de as selecionar e 

manipular (articulando-as) de modo apropriado na realização dos 

seus processos de raciocínio (Henriques & Ponte, 2014) 

 

 Como refere o programa, a abordagem das funções reais deverá contemplar 

diferentes tipos de representações. Na matemática, as representações assumem 

extrema importância, em particular, na compreensão do conceito de função 

(Consciência & Oliveira, 2011).  

 Uma função pode ser definida: 

 Por uma expressão verbal, utilizando linguagem natural; 

 Graficamente, recorrendo a gráficos cartesianos, diagramas ou esquemas; 

 Aritmeticamente, usando números, tabelas ou pares ordenados; 

 Algebricamente, com recurso a expressões analíticas. (Ponte, Branco & 

Matos, 2009) 

 



 

7 

Cada uma das representações tem as suas vantagens e desvantagens, 

consoante seja a finalidade que se pretende dar à representação da função.  

Expressar uma função recorrendo a linguagem natural pode ser uma boa 

forma de introduzir o conceito. Embora não seja muito prático para traduzir 

expressões mais complexas, em expressões de fácil leitura e recorrendo a uma 

linguagem mais próxima dos alunos, pode favorecer a sua compreensão.  

O recurso a tabelas para representar funções possibilita fazer uma leitura 

rigorosa da imagem de cada objeto, mas não deixa ver o que acontece a valores 

intermédios ou para além dos contemplados.  

 Frequentemente deparamo-nos com funções representadas graficamente. A 

representação gráfica de uma função permite-nos obter uma visão rápida e global do 

seu comportamento. Tem como inconveniente relativamente à tabela o facto de nem 

sempre ser possível obter com precisão as imagens de alguns objetos.    

Ainda que por vezes seja muito difícil ou mesmo impossível representar uma 

função por meio de uma expressão algébrica, as vantagens desta são significativas. 

Da expressão algébrica podemos obter as coordenadas de qualquer ponto, e ponto a 

ponto chegar a uma representação gráfica.    

Sendo o conceito de função um dos mais importantes de entre todos os 

conceitos matemáticos, é essencial que seja trabalhado desde cedo com recurso às 

várias representações que pode assumir.  

 Segundo Duval (2011), o conhecimento surge no momento em que a 

representação de um objeto não é confundida com o próprio objeto, sendo esta 

distinção a chave para a compreensão matemática. Assim, as diferentes 

representações semióticas de um mesmo objeto são absolutamente necessárias e é 

somente através dessas mesmas representações semióticas que a atividade em torno 

de objetos matemáticos de torna possível (Duval, 2011).  

 Do ponto de vista cognitivo, o conhecimento matemático ocorre com a 

mobilização de várias representações de um mesmo objeto (Duval, 2006). Assim, às 

transformações entre representações, Duval distingue duas: tratamento e conversão. 

O tratamento é uma transformação interna, que ocorre dentro de um mesmo sistema 

de registo, ou seja, esse sistema é preservado, enquanto na conversão está subjacente 

uma mudança desse mesmo sistema, conservando o objeto matemático, donde, o 
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registo inicial não é o mesmo que o final, apenas o objeto se mantém (Pires & Silva, 

2013).  

 

2.3. A CALCULADORA GRÁFICA NO ESTUDO DAS FUNÇÕES 

 

 Segundo o atual programa de matemática A (2001), a calculadora gráfica 

assume um papel de destaque ao nível do ensino secundário. Com o intuito de 

potenciar as aprendizagens dos alunos, a sua integração em sala de aula veio alterar a 

prática profissional de docentes (Romano e Ponte, 2008), pois é necessário 

desenvolver nos alunos a capacidade de a utilizar corretamente. A forma como as 

tecnologias, em particular a calculadora gráfica, são introduzidas em sala de aula 

conduz à aquisição de competências requeridas na formação dos alunos (Silva & 

Seixas, 2010). De facto, a calculadora gráfica pode contribuir decisivamente para o 

estabelecimento das representações, pois, permite ao aluno de uma forma rápida 

efetuar a conversão entre as representações algébrica, gráfica e numérica 

(Consciência & Oliveira, 2011).  

  A iniciação dos alunos na utilização da calculadora gráfica não é, contudo, 

uma tarefa de simples implementação na sala de aula. Primeiramente há que explorar 

algumas características e funcionalidades básicas das mesmas em atividades que 

promovam um maior entrosamento do aluno com este recurso e que, desta forma, 

estes vão atribuindo significado às teclas e assimilando a sequência de procedimentos 

que têm de acionar para obter alguma informação (Consciência, 2013). Assim, cabe 

ao professor propor tarefas que fomentem a sua adequada utilização, que à partida 

despertem a curiosidade dos alunos, permitam estimular o gosto pela pesquisa e 

investigação, e desenvolvam a capacidade de formular e resolver problemas 

contribuindo para uma atitude positiva, inovadora e construtivista de aprendizagens 

face ao desenvolvimento da matemática (Silva & Seixas, 2010). Neste contexto, um 

dos princípios orientadores do professor e que deve ter sempre em conta na escolha 

das tarefas e na planificação das aulas é que os métodos e procedimentos a que os 

alunos recorrem durante o seu estudo dependem da valorização que a estes é dada 

pelo professor na sua prática letiva, verificando-se que as capacidades pouco 

trabalhadas em sala de aula, não são depois integradas no estudo autónomo dos 
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alunos. Uma das funcionalidades da calculadora gráfica que alguns autores 

consideram não ser, frequentemente, usada pelos alunos por sua iniciativa é a tabela, 

devendo esta opção merecer uma atenção especial por parte dos professores de forma 

a permitir aos alunos dominarem as diversas potencialidades deste recurso. 

 Embora muitas investigações realcem as diversas vantagens provenientes do 

correto uso da calculadora no que concerne às aprendizagens dos alunos, visto 

permitir uma aprendizagem mais significativa e profunda dos conceitos, e favorecer 

uma abordagem indutiva e experimental da matemática, o professor deve estar atento 

às possíveis dificuldades com que os alunos se podem deparar, como é o caso da 

precisão numérica, resolução do ecrã, construção do gráfico de uma função, etc. 

(Consciência, 2003). Cabe ao professor minimizar essas mesmas dificuldades, 

reforçando as ligações entre diferentes representações e chamando a atenção para as 

discrepâncias entre o gráfico esperado e o visualizado na calculadora (Rocha, 2013).  

 Consciência (2003) aponta outros aspetos ligados ao uso deste recurso que 

podem ser vistas como desvantagens e a que o professor deve estar atento: 

Uma das desvantagens apontada às calculadoras gráficas diz 

respeito à dificuldade que alguns alunos evidenciam quando 

pretendem representar, com papel e lápis, o gráfico de uma função, 

limitando-se a “copiar” o que visualizam no ecrã da máquina, não 

dando, muitas vezes, atenção à diferença de “escala” entre os dois 

eixos, nalgumas janelas de visualização, nem ao fato de o que 

visualizam poder ser uma vista parcial. (Consciência, 2013)      

  A calculadora gráfica tem uma vasta aplicação no estudo de funções. Para 

além de permitir obter o esboço gráfico representativo de uma função, a calculadora 

gráfica permite sobrepor vários gráficos e entre estes estabelecer comparações. 

Quando se usa a calculadora gráfica é necessário ter em atenção a unidade escolhida 

para o referencial. Se tal não se verificar pode não se ver qualquer representação 

gráfica da função ou até obter uma representação desajustada que não transmite a 

ideia do comportamento global da função. Assim, um dos primeiros procedimentos a 

ter em conta no estudo de uma função é a definição da janela de visualização. Sendo 

a escolha de uma janela adequada uma das primeiras dificuldades com que se 

deparam os alunos no estudo de representações gráficas de funções, é um aspeto 

importante a desenvolver com os alunos. Para além dos alunos terem de se apropriar 

das várias formas de alterar a respetiva janela, também é importante que 

compreendam os efeitos produzidos na representação gráfica,  
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o estabelecimento de conexões entre as duas representações, algébrica 

e gráfica, é fundamental na procura de uma janela adequada. Ter uma 

ideia acerca do aspeto gráfico de determinada expressão algébrica, da 

relação entre os valores de alguns parâmetros e da ordem de grandeza 

dos valores correspondentes às variáveis em questão, é determinante 

para uma escolha rápida do retângulo de visualização. (Consciência, 

2013)  

 Outro aspeto importante a considerar é o facto de nem sempre a observação 

do gráfico facultado pela calculadora dá informações exatas acerca de elementos que 

a caraterizam, como sejam, os zeros, os extremos ou os limites dos intervalos de 

monotonia. 

A ampliação sucessiva de uma parte do gráfico de uma função 

permite obter valores aproximados cada vez mais próximos do 

valor exato, isto é, com um menor erro. Contudo, convém ter 

presente qua a partir de certa altura a ampliação não permite 

diminuir o erro dos valores obtidos. Este facto prende-se com 

limitações da própria tecnologia (Neves, 2001). 

 

 Nesses casos há que contemplar o cálculo algébrico. Porém, a calculadora 

gráfica constitui uma ferramenta importante para dar indicações da existência ou não 

dos referidos elementos subjacentes ao estudo de uma função, para orientar na 

escolha do método ou para confirmar os resultados obtidos analiticamente. 

 Segundo um estudo de Guin e Trouche (1999, citado por Almeida & Oliveira, 

2009), podem considerar-se duas fases no uso que os alunos fazem da máquina 

calcular. Na primeira, os alunos evidenciam uma forte dependência da máquina, 

utilizando os vários procedimentos e técnicas mas são incapazes de interligar tudo o 

que exploram na calculadora com os seus conhecimentos teóricos ou registos 

rigorosos a nível analítico. Na segunda fase, os alunos passam a aprimorar as 

estratégias adotadas na calculadora evidenciando maior conhecimento das limitações 

e potencialidades da mesma. Nesta fase os alunos já são capazes de demonstrar um 

espírito crítico relativamente aos resultados apresentados pela calculadora. 

 Rabardel (1995, citado por Almeida & Oliveira, 2009) refere que é 

fundamental que os alunos atinjam esta segunda fase, pois só desta forma é possível 

atingir o principal objetivo no processo de aprendizagem, ou seja, o crescimento do 

conhecimento matemático dos alunos. Segundo diversos autores a conciliação entre a 

calculadora e os registos a papel e lápis é uma estratégia fundamental para o alcance 

do conhecimento matemático por parte dos alunos. Duval (1995, citado por Almeida 
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& Oliveira, 2009) considera mesmo que o domínio de um conceito só é efetivo 

quando os alunos conseguem articulá-lo através das suas diversas representações, 

não sendo a calculadora um instrumento que, isoladamente, assegure a aprendizagens 

dos alunos. 

 Vários estudos confirmam a dificuldade e a importância da desenvoltura da 

capacidade dos alunos articularem as diversas representações na construção do 

conhecimento e atestam que, para tal, os alunos têm de passar por um processo árduo 

em que devem explorar tarefas de carater experimental resolvendo-as através das 

diferentes representações e comparando os diversos resultados obtidos (Guin & 

Trouche, 1999, citado por Almeida & Oliveira, 2009). 

 Quando a exploração gráfica recai sobre as funções, é essencial que a 

definição da janela de visualização seja atribuída de forma consciente e sempre 

ajustada ao problema em estudo devendo mesmo, segundo Doerr e Zangor (2000, 

citado por Almeida & Oliveira, 2009), apelar-se ao significado de cada um dos 

valores dos extremos das variáveis. É nesta fase crucial o tempo e o empenho 

dedicado por parte quer dos alunos quer do professor. 

 Tal como defendem Canavagh e Mitchelmore (2003, citado em Almeida & 

Oliveira, 2009), é fundamental para a obtenção de um processo de aprendizagem 

consistente por parte de todos os alunos, que o Professor ajude a estabelecer a relação 

entre as diversas representações e evidencie recorrentemente as possíveis 

discrepâncias entre o que surge no ecrã da calculadora aquando da visualização de 

gráficos e o gráfico por nós esperado atendendo aos conhecimentos teóricos 

adquiridos. 
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CAPÍTULO 3 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

 Neste capítulo, faço uma apresentação da unidade didática começando por 

descrever o contexto escolar, quer ao nível da caracterização da escola, quer ao nível 

da turma. Seguidamente apresento o plano de intervenção letiva realizado respeitante 

à unidade didática lecionada, os fundamentos matemáticos envolvidos, as estratégias 

e recursos adotados e de que forma foram avaliadas as aprendizagens. O capítulo 

termina com as sínteses das aulas realizadas.  

 

3.1. CONTEXTO ESCOLAR 

 

3.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA E MEIO ENVOLVENTE 

 

 Situado na freguesia de Caneças, concelho de Odivelas, o Agrupamento de 

Escolas de Caneças é composto por 5 escolas, três das quais do 1.º ciclo (duas 

também com jardim de infância), uma de 2.º e 3.º ciclo e a escola sede, com 3ª ciclo 

e secundário.    

  Caneças é a maior freguesia do concelho de Odivelas, pelo que, o meio onde 

o agrupamento se insere é bastante heterogéneo quer a nível socioeconómico, quer 

cultural. No projeto educativo do agrupamento, encontramos alguns dados que 

traduzem em percentagem, a nacionalidade dos residentes: 

 

FIGURA 1 – PROVENIÊNCIA DOS ALUNOS 
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 O mesmo documento salienta ainda que o nível etário dos alunos enquadra-se 

entre os 3 os 17 anos, na sua maioria provenientes das classes média baixa e baixa. O 

grau de instrução da maioria das famílias residentes na freguesia é reduzido, sendo 

que 71,5% dessas famílias possuem computador e 51% têm acesso à Internet.  

Estes indicadores refletem, em parte, a baixa espectativa das famílias face à 

escola, bem como, o aumento gradual de casos sociais e comportamentais 

problemáticos junto da comunidade estudantil.  

Também o relatório de avaliação externa da Escola Secundária de Caneças, 

realizado em 2013 refere que esta se encontra num contexto pouco favorecido. Ainda 

assim, a escola foi avaliada qualitativamente em Muito Bom em três domínios: 

resultados (académicos, sociais e reconhecimento da comunidade), prestação do 

serviço educativo e liderança e gestão. 

 

3.1.2. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 

 A turma que me ficou destinada a acompanhar ao longo do corrente ano 

letivo, está no 10.º ano de escolaridade e frequenta o curso de Ciências 

Socioeconómicas. É composta por 13 alunos, sendo 8 raparigas e 5 rapazes. Segundo 

dados recolhidos no início do ano letivo as suas idades compreendem-se entre os 14 

e 18 anos. Existe uma aluna a fazer melhoria de nota, visto ter mudado de curso e um 

aluno repetente.  

Sendo uma turma atípica pela sua reduzida dimensão, é caraterizada pela 

professora cooperante como tendo um bom comportamento e aproveitamento 

satisfatório. A figura 1 ilustra esse mesmo aproveitamento no final do 1º período, 

onde a taxa de sucesso é de 62%, embora quase metade da turma tenha obtido entre 

10 a 13 valores.     
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FIGURA 2 - CLASSIFICAÇÕES A MATEMÁTICA NO 1.º PERIODO 

 

3.2. ARTICULAÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

 Inserido no grande tema Funções, os subtópicos que lecionei dizem respeito 

às Funções Polinomiais, mais concretamente o estudo de funções polinomiais de 

grau superior a dois, com particular incidência nos graus três e quatro e ao estudo 

gráfico de inequações envolvendo polinómios com recurso à calculadora gráfica ou a 

partir da decomposição em fatores do polinómio, usando uma tabela de variação de 

sinais.  

 Tendo em conta, os subtópicos trabalhados, foram estabelecidos como pré-

requisitos necessários à sua execução:  

- Operações com polinómios; 

- Decomposição de um polinómio em fatores; 

- Uso da regra de Ruffini; 

- Aplicação do teorema do resto.  

 Alguns dos objetivos de aprendizagem específicos estabelecidos no tópico 

das Funções polinomiais foram:  

- Identificar funções polinomiais; 

- Reconhecer caraterísticas dos gráficos de funções polinomiais; 
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- Determinar os zeros de uma função polinomial;  

 -Usar a calculadora para estudar uma função polinomial 

 -Usar diferentes métodos para resolver inequações de grau superior ao 

segundo; 

 -Resolver problemas em contexto real e de geometria usando funções 

polinomiais.      

 

 Nesta fase, esperava-se que os alunos já estivessem familiarizados com o uso 

da calculadora gráfica, ainda assim, tentei que as suas potencialidades fossem 

exploradas e desenvolvidas ao servir de apoio ao estudo da função polinomial, às 

inequações de grau superior ao segundo, bem como, à resolução de problemas.  

 O estudo de uma função implica a determinação dos elementos que a 

caraterizam, como sejam, o domínio, o contradomínio, os zeros e os intervalos de 

monotonia. A calculadora gráfica pode constituir um forte auxílio nesta fase, pois 

permite uma abordagem das funções onde se enfatiza os gráficos e a sua 

interpretação, ajudando os alunos a compreender ideias chave, bem como para 

resolver problemas algébricos (Consciência, 2013).  

 A minha intervenção letiva realizou-se no final do 2.º período, e contemplou 

11 tempos letivos de 45 minutos. Para o efeito, realizei um plano de aula para cada 

intervenção letiva. Em cada plano de aula, constavam os tópicos e tarefas a trabalhar, 

os objetivos específicos, os conhecimentos prévios dos alunos, os recursos a utilizar, 

a descrição dos vários momentos da aula com referência ao tempo previsto para cada 

um, bem como, possíveis estratégias de resolução dos alunos nas tarefas propostas 

(Anexo 4). Note-se que o não cumprimento integral de tais planos de aula, e a 

necessidade constante de complementar cada plano de aula com parte do anterior, 

gerou estratégias de resolução comuns em vários planos de aula.  

 Os subtópicos desenvolvidos, bem como, os objetivos específicos e principais 

momentos de cada aula, encontram-se sintetizados no seguinte plano de intervenção:  
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Aula e Data Subtópicos Objetivos 

 

Momentos da aula 

 

 

1.ª Aula 

 

 

20 de 

Março 

 

(10:05 - 

11:35) 

- Função cúbica; 

- Zeros de 

famílias de 

funções cúbica;  

- Função ímpar. 

 

- Identificar funções polinomiais; 

- Conhecer características dos gráficos 

das funções polinomiais; 

- Estudar o comportamento no infinito 

nas funções do tipo          ; 

- Estudar os zeros das funções do tipo: 

      ; 

                não nulo; 

                  e   

distintos entre si;  

- Definir função ímpar; 

- Reconhecer graficamente e 

analiticamente quando uma função é 

ímpar; 

- Usar a calculadora gráfica para 

representar funções polinomiais. 

- Definição de função 

polinomial; 

- Tarefa “Funções 

polinomiais”: questão 

1; 

- Rever a noção de 

função par; 

- Definição de função 

ímpar; 

- Tarefa “Funções 

polinomiais”: questões 

2 e 3.  

 

2.ª Aula 

 

 

26 de 

Março 

 

(8:15 - 

9:45) 

- Função cúbica; 

- Função 

polinomial de 

grau 4; 

-Zeros, 

contradomínio e 

monotonia de 

funções 

polinomiais.  

 

- Estudar os zeros das funções do tipo: 

                      

 ,   e   distintos entre si; 

                    . 

- Conhecer características dos gráficos 

das funções polinomiais; 

- Usar a calculadora gráfica para 

representar funções polinomiais; 

- Consolidar o estudo da paridade de 

uma função; 

- Determinar os zeros de uma função 

polinomial.  

- Decompor polinómios de grau superior 

a dois, em polinómios de grau inferior.  

- Continuação da 

tarefa ”Funções 

polinomiais”: questões 

4, 5, 6 e 7.1); 

  

 

3.ª Aula 

 

 

27 de 

Março 

 

(10:05 - 

11:35) 

- Funções 

polinomiais de 

grau superior ao 

segundo; 

- Aplicações da 

Regra de 

Ruffini. 

-Usar as capacidades da calculadora 

gráfica na resolução de problemas; 

- Determinar o contradomínio e os 

intervalos de monotonia de uma função 

polinomial; 

- Resolver problemas em contexto real e 

de geometria usando funções 

polinomiais; 

- Aplicar a regra de Ruffini na resolução 

de problemas; 

- Determinar o conjunto-solução de 

condições que envolvem funções 

polinomiais representadas graficamente.   

 

 

- Conclusão da tarefa 

”Funções 

polinomiais”: questões 

7.2); 

- Proposta 105 e 108 

das páginas 105 e 106 

do manual; 

- Proposta 50 – página 

125 do manual. 

 



 

18 

 

4.ª Aula 

 

 

28 de 

Março 

 

(10:05 - 

11:35) 

- Funções 

polinomiais na 

resolução de 

problemas.  

- Resolver problemas em contexto real e 

de geometria usando funções 

polinomiais. 

 

- Realização da tarefa 

“Funções polinomiais 

na resolução de 

problemas”. 

 

  

 

5.ª Aula 

 

 

3 de Abril  

 

(10:05 - 

11:35) 

- Função cúbica; 

- Aplicações da 

Regra de 

Ruffini. 

- Resolver problemas em contexto 

geométrico usando funções polinomiais;  

- Usar métodos diferentes para resolver 

inequações de grau superior ao segundo; 

- Consolidar os procedimentos de 

resolução de inequações de grau 

superior ao segundo.  

 

- Resolução da tarefa 

13.2.) da página 88 do 

manual;   

- Explicação dos 

processos que 

envolvem resolução de 

inequações de grau 

superior ao 2.º, 

recorrendo a um 

exemplo; 

- Ex.: 112, 113.1), 

113.2), 113.3) e 114 

das páginas 91 e 92 do 

manual. 

 

6.ª Aula 

 

 

4 de Abril  

 

(10:05 - 

10:50) 

- Função cúbica; 

- Aplicações da 

Regra de 

Ruffini. 

- Resolução de 

inequações de 

grau superior ao 

segundo.  

- Recorrer às capacidades da calculadora 

gráfica na resolução de inequações de 

grau superior ao segundo;     

- Aferir conhecimentos sobre os 

conceitos trabalhados no tópico 

“Funções Polinomiais”.  

- Ex.: 115 da página 

92 do manual; 

- Resolução de uma 

minificha. 

 

 

 

TABELA 1- PLANO DE INTERVENÇÃO DAS AULAS LECIONADAS 

 

3.3. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

 Os conceitos apresentados de seguida, embora tenham sido trabalhados com 

os alunos, chegaram a estes de uma forma intuitiva, por meio do estabelecimento de 

conjeturas apoiadas em tarefas exploratórias e com recurso à calculadora gráfica. 

Seguidamente, procuro formalizar esses mesmos conceitos e um importante teorema 

com base na Brochura de Funções (1997, Ministério da Educação).     
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Função Polinomial 

 

 Chama-se função polinomial a uma função f, real de variável real, do tipo: 

       

                                                        
     

       
          

 

com                e      . 

Estas funções, cujo domínio é   , são sempre contínuas. Sem perda de generalidade, 

pudemos supor que      . Assim, com esta suposição, quanto ao contradomínio 

tem-se: 

 

 Se    , então                e                , donde      

{  }; 

 

 Se   é ímpar e      , então                e                , 

donde       ; 

 

 Se   é ímpar e      , então                e                , 

donde       ; 

 

 Se   é par e      , então                e                , 

donde     [     [ , sendo   é o mínimo absoluto de  ; 

 

 Se   é par e      , então                e                , 

donde     ]     ], sendo M é o máximo absoluto de f. 

 

Raízes de uma função polinomial 

 

  Determinar as raízes, ou zeros, de uma função polinomial traduz-se em 

determinar as raízes do polinómio que a define. Diz-se que, um número   é raiz de 
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um polinómio      se o valor numérico de     , para    , é zero, ou seja, se 

      .  

Note-se que um polinómio de grau n de coeficientes reais tem, no máximo, n raízes 

reais distintas. Torna-se assim pertinente pensar na factorização de polinómios 

expressa no Teorema Fundamental da Álgebra. Este teorema aplica-se a polinómios 

complexos, mas dado que os alunos no 10.º ano ainda não conhecem este conjunto, 

apresentarei como corolário, uma sua versão para polinómios reais, cuja 

demonstração consta no anexo 5.  

 

Teorema Fundamental da Álgebra: O corpo dos complexos é algebricamente 

fechado, ou seja, qualquer polinómio complexo não constante tem, pelo menos, uma 

raiz complexa.  

 

Corolário: Todo o polinómio      de coeficientes reais pode ser representado como 

produto do coeficiente do termo de maior grau por polinómios do primeiro grau do 

tipo     e polinómios de segundo grau do tipo         sem raízes reais.  

 

 Deste corolário, podemos afirmar que todo o polinómio com coeficientes 

reais e de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real. Outro argumento que leva a esta 

conclusão baseia-se no cálculo dos limites. De facto, dada um função polinomial f, 

de grau ímpar, real de variável real, tal que, 

        
     

       
          , tem-se: 

 Se     ,                e               ; 

 Se     ,                e               . 

 

Ora, sendo a função   contínua, podemos concluir a existência de pelo menos 

um zero de  , pois, o gráfico intersecta necessariamente o eixo das abcissas pelo 

menos uma vez. Relativamente às funções de grau   par, estas podem ter entre 

nenhum a n raízes reais.  
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Caso particular da função cúbica 

 

O conhecimento das raízes de uma função polinomial de grau   e da respetiva 

multiplicidade não determinam uma dada função, mas sim uma família de funções. 

Sendo a função cúbica uma das mais estudadas ao longo da minha intervenção, optei 

por as introduzir com recurso a uma tarefa exploratória, a qual contemplava 

sucessivamente as seguintes famílias de funções cúbicas, com    :  

      ; 

                não nulo; 

                  e   distintos entre si;  

                       ,   e   distintos entre si; 

                    . 

Com efeito, conclui-se: 

Famílias de funções do tipo 

(     
N.º de raízes 

Multiplicidade das 

raízes 

      

Uma raiz  

      

0 é uma raiz de 

multiplicidade 3 

              não nulo; 

 

Uma raiz  

       

  é uma raiz de 

multiplicidade 3 

                 e   

distintos entre si 

Duas raízes 

             

  é uma raiz de 

multiplicidade 1 e   

é uma raiz de 

multiplicidade 2 

                      , 

  e   distintos entre si 

Três raízes 

            

    

      são raízes de 

multiplicidade 1 

                    

Uma raiz  

       

 é uma raiz de 

multiplicidade 1 

 

TABELA 2 - N.º E MULTIPLICIDADE DE RAÍZES DE FAMILIAS DE FUNÇÕES CÚBICAS 
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3.4. ESTRATÉGIAS DE ENSINO ADOTADAS   

 

 As atuais orientações curriculares face ao ensino da Matemática destacam a 

importância dos objetivos estabelecidos terem em conta o desenvolvimento de 

capacidades transversais como a resolução de problemas, o raciocínio matemático, 

comunicação, o uso de tecnologia. Sublinham também a importância de desenvolver 

nos alunos uma atitude positiva face à disciplina, promoverem autonomia e 

cooperação entre os mesmos. Com efeitos, assistimos hoje a diferentes tipos de aulas 

de Matemática, resultantes de diferentes dinâmicas. Numas o professor assume o 

papel central da aula, nele se encerra o conhecimento, e aos alunos cabe o papel de 

recetores de informação. Noutras, alunos e professores têm papeis igualmente ativos 

na aquisição de conceitos. Ao professor coloca-se numa postura de organizador e 

dinamizador do processo ensino-aprendizagem. (Ponte, Boavida, Graça & Abrantes, 

1997). 

 Em sintonia com este último tipo de prática letiva encontramos o ensino 

exploratório. Efetivamente não é uma prática simples para a maioria dos professores. 

Este tipo de aulas pauta-se pela forte interação entre os alunos e entre estes e o 

professor. Com efeito, cabe ao professor gerir todas estas interações nos vários 

momentos da aula.  

 As aulas de ensino exploratório comtemplam quatro fases: (i) introdução de 

uma tarefa; (ii) realização da tarefa; (iii) discussão da tarefa; (iv) sistematização das 

aprendizagens matemáticas (Oliveira, Menezes & Canavarro, 2013).  

 Na primeira fase, o professor apresenta a tarefa aos alunos e deve certificar-se 

que todos os alunos compreenderam os que foi proposto antes de prosseguir para a 

fase seguinte. Na realização da tarefa o professor monitoriza o trabalho autónomo 

dos alunos, procurando interagir com estes para perceber de que forma estão a 

evoluir os seus desempenhos e até mesmo esclarecer eventuais dúvidas que não 

alterem o nível de exigência da tarefa. Muitas vezes, essas dúvidas dos alunos são 

esclarecidas pelo professor ao levantar outras questões. Após a concretização da 

tarefa, há que discutir os resultados e as estratégias de resolução. Cabe ao professor, 

selecionar as resoluções, seja pela sua apresentação ou pela riqueza argumentativa, 

que promovem a aprendizagem matemática. Por último, e com a ajuda do professor, 
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os alunos deveram de ser capazes estabelecer conexões entre os conteúdos 

trabalhados, gerando assim, uma síntese das aprendizagens matemáticas realizadas 

(Oliveira, Menezes & Canavarro, 2013).  

 Esta marcação de momentos da aula nem sempre é muito fácil de gerir, no 

entanto, tentei sempre que possível pôr em prática. No primeiro momento, procurarei 

reforçar junto dos alunos a importância de enriquecerem os seus registos com os 

procedimentos efetuados ou conjeturas estabelecidas ao usarem a calculadora 

gráfica, bem como as justificações das conclusões a que chegavam. Desta forma, 

pretende-se que desenvolvam o espirito crítico e a comunicação matemática (DES, 

2001). No segundo momento, tentei trazer para junto da turma as estratégias obtidas 

consideradas mais valiosas, tendo em conta o processo ensino aprendizagem. No 

último momento, é fundamental realçar a importância de os alunos registarem nos 

seus cadernos os conteúdos trabalhados ao longo da aula.  

 Também em contextos de resolução de problemas, procurei dinamizar e 

orientar este tipo de atividade. Perante uma situação problemática, é fundamental 

dedicar algum tempo à interpretação do contexto, às hipóteses dadas e ao que é 

pedido. Ultrapassada esta fase, é importante ter uma perceção das diferentes 

abordagens feitas pelos alunos, sejam ela válidas ou não. O programa de matemática 

A destaca a importância da organização da heurística de Polya (de Guzmán, ou 

outra) para a resolução de problemas, que deve aparecer após a resolução de vários 

problemas e no seguimento da discussão dos procedimentos adotados.  

 

3.5.  TAREFAS E RECURSOS ADOTADOS 

 

 Uma das ações dos professores ao planificarem as suas aulas, diz respeito à 

seleção das atividades a trabalhar em aula. A escolha das tarefas, tendo em conta os 

objetivos que se pretende alcançar, o tempo que se dispõe, as caraterísticas dos 

alunos e respetiva forma de trabalho, os recursos disponíveis, entre outros fatores, 

pode constituir um enorme desafio. O professor deverá selecionar, adaptar ou criar 

tarefas que promovam o desenvolvimento de capacidades e aquisição de 

competências matemáticas dos alunos. No trabalho em pares ou pequenos grupos, 

essas tarefas devem possibilitar uma diversidade de estratégias de resolução, de tipos 
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de abordagem global ou mais orientada, e de raciocínio matemático analítico ou 

geométrico (Machado & César, 2010).  

 Cabe ao professor, proporcionar tarefas motivadoras e envolventes, cujos 

conceitos presentes e respetiva exploração estejam em articulação com outras áreas 

do saber e onde a calculadora gráfica surja como um agente facilitador de tais 

conexões (Seixas & Silva, 2010).   

 Neste contexto, procurei aplicar em sala de aula, tarefas que servissem os 

objetivos específicos de cada aula e que ao mesmo tempo desenvolvessem 

capacidades transversais como a utilização da calculadora gráfica, a resolução de 

problemas ou comunicação matemática. Ao todo desenvolvi duas tarefas 

denominadas por “Funções Polinomiais” e “Funções Polinomiais na resolução de 

problemas” (Anexo 1), e que juntamente com tarefas e exercícios do manual 

serviram de suporte a várias aulas.  

 A problemática em estudo insere-se no contexto da resolução de problemas. 

O programa de matemática A reforça a contribuição fundamental da resolução de 

problemas no desenvolvimento das capacidades dos alunos de raciocinar 

matematicamente, usar a Matemática em diferentes situações e estimular a 

comunicação oral e escrita.  

 Recorrer a contextos de resolução de problemas evidencia a competência para 

mobilizar e aplicar o conhecimento matemático, pois não há margem para recorrer a 

procedimentos rotineiros ou a um caminho previamente definido.  

 

3.5.1. TAREFA “ FUNÇÕES POLINOMIAIS”  

 

 A tarefa “Funções Polinomiais” teve como objetivos específicos identificar e 

definir funções polinomiais e conhecer características dos gráficos que as 

representam. Em particular, permitiu estudar o comportamento no infinito de funções 

do tipo          , bem como, os zeros das funções do tipo: 

 

          ; 

              ,   não nulo; 
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                      e   distintos entre si; 

                          ,   e   distintos entre si; 

                          . 

 

 Nesta altura, os alunos já haviam estudado o conceito de função par, mas não 

o da função ímpar. Nesta tarefa houve lugar para definir função ímpar, e reconhecer 

graficamente e analiticamente funções ímpares.   

 

3.5.2. TAREFA “ FUNÇÕES POLINOMIAIS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS”  

 

 A tarefa de “Funções Polinomiais na resolução de problemas” foi criada com 

o intuito de resolver situações problemáticas que contemplassem funções 

polinomiais. Paralelamente, os alunos tiveram oportunidade de aplicar a Regra de 

Ruffini, estudada aquando das operações entre polinómios, bem como, de usar as 

capacidades da calculadora gráfica na resolução de problemas. Como a Geometria e 

as Funções não são temas isolados, tive preocupação em usar para além de contextos 

reais, contextos geométricos, que permitissem revisitar conceitos abordados 

anteriormente e estimular os alunos a estabelecer conexões entre os mesmos. No 

exercício 3, usei Software GeoGebra para ilustrar o contexto descrito no enunciado.  

 

FIGURA 3 - EXERCÍCIO 3 DA TAREFA “FUNÇÕES POLINOMIAIS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS” 
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3.5.3. TAREFA 13.2 DO MANUAL “ APLICAÇÕES DA REGRA DE RUFFINI” 

 

 Selecionei esta tarefa porque permite estabelecer conexões entre funções 

polinomiais e geometria. Não sendo um problema de contexto simples, senti 

necessidade de recorrer ao Software GeoGebra para introduzir a tarefa. Deste modo, 

projetei uma animação que permitiu apresentar aos alunos o “movimento” do ponto 

B presente no enunciado.  

 

  

FIGURA 4 - TAREFA 13.2 - MOVIMENTO DO PONTO B 

 

 Ao fazer variar o referido ponto B, observou-se a variação da área. 

 

3.5.4. SOFTWARE GEOGEBRA 

 

 O GeoGebra é um software educativo de Geometria Dinâmica versátil e de 

livre acesso. Este programa proporciona ambientes dinâmicos no estudo de vários 

temas da matemática, como é o caso da geometria e das funções. Recorri a este 

programa nas situações já descritas anteriormente. Desta forma, procurei certificar-

me de todos os alunos se apropriavam dos contextos descritos.   
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3.6. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

 A avaliação das aprendizagens dos alunos constitui uma prática regular da 

atividade de qualquer professor. No atual programa de matemática, avaliar traduz-se 

em reunir e analisar dados sobre os conhecimentos matemáticos adquiridos pelos 

alunos. Este tipo de informação, é importante tanto para o professor como para o 

aluno. Ao professor permite aferir em que medida os conhecimentos dos alunos vão 

ao encontro dos objetivos definidos, e em função disso, tomar decisões. Do ponto de 

vista do aluno, os resultados da avaliação refletem o seu progresso nos diferentes 

domínios da aprendizagem (Didática da Matemática, 1997, p.99).   

 Quanto aos elementos de avaliação, cada vez se reflete mais sobre a 

importância de diversificá-los. O aluno deve ser confrontado com um conjunto 

variado de tarefas, de realização individual ou em grupo, que procurem garantir as 

finalidades do currículo (DES, 2011).  

 Nas aulas por mim realizadas, a componente de avaliação das aprendizagens 

esteve presente de duas formas: por observação das reações, dos comentários e das 

questões suscitadas pelos alunos ou por mim levantadas, bem como, pela realização 

de uma minificha (Anexo II) no último tempo letivo. Na minificha, os alunos foram 

confrontados com um problema de contexto real e outro com um caracter mais de 

exercício com um contexto puramente matemático. Saliento ainda que os alunos 

tiveram total liberdade para utilizar a calculadora gráfica, ou seja, a podiam recorrer 

a esta ou a métodos analíticos, conforme achassem melhor, desde que justificassem 

todos os procedimentos.  

 

3.7. SÍNTESES DAS AULAS REALIZADA 

 

3.7.1. 1.ª AULA – 21 DE MARÇO DE 2014 

 

 Tendo em conta toda o trabalho de preparação desta aula, faço um balanço 

positivo da mesma, pois refletiu muito desse trabalho prévio. Também o 
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comportamento dos alunos, tal como esperava, foi exemplar. Ainda assim, são vários 

os aspetos a tentar melhorar nas próximas aulas.  

 No que concerne à planificação realizada, ficaram por realizar as questões 4 e 

5 da tarefa. Nas questões anteriores, além de ter trabalhado a noção intuitiva de 

limite e introduzido um novo conceito, o de função ímpar, notei que os alunos ainda 

não estavam muito familiarizados com a noção de multiplicidade de uma raiz, o que 

me levou a optar por dispensar mais algum tempo na análise destes conteúdos. Por 

outro lado, a questão 2.1. absorveu mais tempo do que o previsto, pois, também aqui 

a generalidade dos alunos, impulsivamente começaram por pegar no polinómio final, 

o que fui contrariando junto deles. No entanto, não era imediato como haviam de 

fatorizar o polinómio inicial por forma a obter              .  

 Também na planificação constava que um dos primeiros registos que os 

alunos iriam fazer nos seus cadernos seria o da definição de função polinomial. 

Ainda que tenha expressado verbalmente o que se entende por função polinomial e 

até referido que funções como a quadrática e afim, que eles já conhecem, são 

exemplos de funções polinomiais, por esquecimento da minha parte não lhes pedi 

que registassem a respetiva definição. Por achar que é uma definição importante, 

pretendo pedir que o façam assim que terminem a tarefa “Funções Polinomiais”.   

 Ao circular junto dos alunos notei alguma resistência no esboço dos gráficos, 

pelo que, fui alertando para que começassem por marcar pontos de referência, como 

as intersecções nos eixos coordenados que permitia obter representações com um 

pouco mais de rigor. Houve também necessidade de na questão 3 usarem uma escala 

distinta da apresentada no enunciado, o que para alguns alunos constituiu um 

obstáculo à representação.    

 Terminei a aula com a sensação que podia ter feito melhor e que nem todos 

os alunos se apropriaram dos conteúdos trabalhados como seria suposto.    

  

3.7.2. 2.ª AULA – 26 DE MARÇO DE 2014 

 

 Esta aula fica marcada por uma má gestão do tempo da minha parte. No 

entanto, considero que decorreu bastante melhor que a anterior no que respeita à 

consolidação de conceitos fundamentais como o de multiplicidade de uma raiz, a 
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noção de função ímpar, bem como a utilidade da Regra de Ruffini. Para isso, penso 

que contribuiu ter iniciado a aula recordando e registando no quadro uma síntese dos 

zeros e respetiva multiplicidade das famílias de funções estudadas na aula passada: 

 

Famílias de funções cubicas do tipo: Zeros e respetiva multiplicidade 

          Um zero (x=0) de multiplicidade 3 

              
Um zero (    ) de multiplicidade 

3 

                   , 

    

Um zero (   ) de multiplicidade 1 

e um zero (   ) de multiplicidade 2 

 

TABELA 3 – ZEROS E SUA  MULTIPLICIDADE EM FAMÍLIAS DE FUNÇÕES CÚBICAS  

 

 Após recordar o trabalho desenvolvido na aula anterior, os alunos resolveram 

as questões 4 e 5. Com efeito, após a respetiva correção os alunos foram 

completando a tabela :  

 

 

 

TABELA 4 - ZEROS E SUA  MULTIPLICIDADE EM FAMÍLIAS DE FUNÇÕES CÚBICAS 

 

 As questões 4 e 5 são de raciocínio análogo às questões 2 e 3, pelo que notei 

maior agilidade na sua concretização. No entanto, talvez por estarem menos focados 

no que estavam a fazer perderam igualmente muito tempo, sobretudo nos esboços 

das representações gráficas pedidas. 

Famílias de funções cubicas do tipo: Zeros e respetiva multiplicidade 

                     

  ,         

Três zeros (x=  ,    ,     ) de 

multiplicidade 1 

                          Um zero (x=  ) de multiplicidade 1 
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  A questão 6 também tomou muito tempo da aula. Na questão 6.1.) houve 

necessidade que recordar as simetrias existentes nas funções pares e ímpares, bem 

como, as respetivas definições. Como foi a primeira vez que os alunos se deparam 

com estudo da paridade de uma função, começamos por visualizar a representação 

gráfica de g. Prontamente alguns alunos disseram que não era par nem impar, mas 

para estudar analiticamente a paridade houve necessidade de ir para o quadro e 

questionando os alunos explorou-se as expressões analíticas de      e      . Os 

alunos continuaram, explorando       e confirmaram que g não é par nem impar.  

 Na questão 6.2., também tivemos bastante tempo a explorar o que se 

pretendia, para além de provar que 1 é zero de g, ainda havia necessidade de provar 

que era único. Nesta questão, ao circular junto dos alunos, enquanto eles tentavam 

resolver autonomamente, notei que vários alunos usavam a Regra de Ruffini, 

constatavam que o resto era zero mas não compreendiam como poderiam fatorizar o 

polinómio através dela. Com efeito, após um aluno apresentar a sua resolução no 

quadro, embora incompleta, senti necessidade de enfatizar o que se pretendia, bem 

como a utilidade da regra de Ruffini.  

 Na questão 7.1, após explorar as hipóteses do problema, novamente se perdeu 

mais tempo que o suposto a decompor o polinómio em causa. Como se trata de um 

polinómio de 4.º grau sem termos independentes, houve alguma resistência em 

perceber que pondo x em evidência, já estaríamos a fatorizar o polinómio, embora 

ainda não fosse nas condições pedidas. A necessidade de conjugar de vários 

procedimentos para fatorizar o polinómio dado constituiu a maior dificuldade dos 

alunos. Assim, dediquei algum tempo a ir junto dos alunos para dissipar as dúvidas 

existentes. Alguns alunos concluíram a tarefa, embora a maioria tivesse somente 

concluído a alínea 7.1.  

 

3.7.3. 3.ª AULA – 27 DE MARÇO DE 2014 

 

 A presente aula iniciou-se com a habitual chamada dos alunos e registo do 

sumário onde ficou mencionado “Resolução de problemas em contexto real e de 

geometria usando funções polinomiais”, pois, previa-se que parte da aula fosse 
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dedicada há resolução de uma tarefa com problemas envolvendo os referidos 

contextos. Porém, tal não aconteceu por escassez de tempo.  

 A aula anterior terminou com a resolução e correção da questão 7.1. da tarefa 

“Funções polinomiais”. Como a maioria dos alunos não chegaram sequer a olhar 

para a questão 7.2., retomou-se esta ultima questão da tarefa relembrando o trabalho 

desenvolvido em 7.1. e introduzindo a alínea seguinte.  

 Em 7.1.a), sem grandes dificuldades, os alunos esboçaram o gráfico 

representativo de g e localizaram o ponto relevante à resolução do problema. 

Contudo, surgiram algumas dúvidas quanto à coordenada do ponto que haviam de 

usar para determinar o contradomínio da função. Houve necessidade de relembrar em 

que consistia o contradomínio de uma função. Também a monotonia não estava 

muito presente e por isso alguns alunos estavam a usar indevidamente intervalos do 

contradomínio para indicar onde a função era crescente ou decrescente.  

 A aula prosseguiu com a realização de três propostas do manual. A proposta 

105 pressupunha a análise de um gráfico que foi projetado no quadro. Em conjunto, 

discutiram-se os pontos do gráfico que deveriam ser tidos em conta para chegar à 

expressão analítica pretendida. Como nas aulas anteriores os alunos tinham feito 

raciocínios análogos a este, não tiveram grande dificuldade em lembrar quais os 

procedimentos a adotar. Contudo, a manipulação algébrica das expressões iniciais 

constituiu um obstáculo para muitos alunos. Ao circular na sala, confrontei diversos 

alunos com a incorreta aplicação das propriedades algébricas que permitem operar 

polinómios. Em 105.2, deparam-se com uma função cubica com dois zeros. Tal 

como havia previsto, houve necessidade de explorar quais seriam as multiplicidades 

das raízes em causa. Aqui apoiei-me no exemplo de uma função bastante familiar 

para os alunos, a função quadrática           que prontamente esbocei no 

quadro e questionei os alunos sobre a relação entre a multiplicidade do seu  único 

zero e o fato do vértice pertencer ao eixo Ox. Assim, analogamente os alunos 

atribuíram multiplicidade dois ao zero, que também coincidia com o ponto máximo 

da função presente no eixo das abcissas. Esta questão tomou bastante mais tempo do 

que estava contemplado. Tal não se verificou na proposta 108 que também foi 

projetada no quadro e discutida em grande grupo. Sem grandes dificuldades os 

alunos mostraram alguma facilidade na sua resolução. Sem tempo para mais, o resto 

da aula foi dedicado à proposta 50. Tratava-se da resolução de inequações que 

envolviam funções representadas graficamente. A maioria dos alunos não sabia como 
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encontrar os conjuntos- soluções em causa. Sugeri que construíssem um quadro de 

sinais. Mas duas alunas resolveram apoiando-se nas representações gráficas que 

tinham. Como a proposta tinha duas alíneas, optei por selecionar um aluno para 

apresentar a sua resolução da primeira alínea baseada no quadro de sinais e 

selecionei umas das alunas referidas para apresentar o seu raciocínio baseado nas 

representações gráficas.  

 A tarefa prevista para iniciar no seguimento das propostas do manual avançou 

para a aula seguinte.    

 

3.7.4. 4.ª AULA – 28 DE MARÇO DE 2014 

 

 De todas as aulas lecionadas até à data, consideram que esta foi a mais bem 

conseguida. Como na aula anterior não consegui introduzir a tarefa “Funções 

Polinomiais na resolução de problemas”, esta foi dedicada à sua resolução. Na 

planificação constava ainda a realização de dois problemas do manual, mas não 

houve tempo para isso. A dinâmica da aula traduziu-se na introdução e discussão do 

que se pretendia em cada alínea dos problemas propostos, seguida da sua correção.   

 O problema 1, tal como se previa não gerou grandes dúvidas quanto à 

compreensão do enunciado, apenas houve necessidade de recordar quais as fórmulas 

dos volumes dos sólidos que formam o sólido composto presente no contexto do 

problema. Na alínea 1.2., equacionar o problema também não gerou dúvidas, no 

entanto, a sua resolução sua resolução através da calculadora tomou algum tempo da 

aula. Perceber qual a janela de visualização adequada não era imediato, pelo que 

questionei a turma sobre que valores seriam admissíveis para cada um dos eixos 

coordenados. Após alguma discussão, chegou-se à conclusão que o valor máximo do 

eixo    teria de ser superior ou igual a 33. Também nesta alínea, tive a preocupação 

de referir junto da turma, a importância dos vários elementos que retiram da 

calculadora gráfica e que devem reproduzir nas suas resoluções, como sejam, a 

janela de visualização que usam, o esboço do gráfico que obtêm e os pontos 

relevantes à resolução do problema que devem estar devidamente assinalados. Aqui, 

julgo que teria sido útil ter projetado a calculadora gráfica para a turma, mas como só 



 

33 

uma aluna tem uma calculadora com o menu idêntico ao da aplicação que eu tinha 

para projetar, não o fiz.  

 O problema 2 careceu de algum tempo para analisar as hipóteses referidas no 

enunciado, nomeadamente a escala que diz respeito a      e não a t como vários 

alunos estavam a interpretar. Também a unidade de tempo em causa gerou alguma 

confusão, pois a necessidade de converter para horas ou minutos consoante o que era 

pretendido não é raciocínio frequente para os alunos. Aliás, a seleção deste problema 

de contexto real também tinha como propósito confrontar os alunos com esta questão 

do tempo. Em 2.2. não houve dúvidas quanto ao ponto do gráfico que traduzia a hora 

em que o medicamento deixava de produzir efeito. Também aqui se pretendia que 

realizassem um raciocínio análogo ao anterior, por forma a estabelecer a relação 

entre o instante t obtido na calculadora e respetiva hora do dia. Notou-se que os 

alunos já estavam mais à vontade com os procedimentos que tinham de efetuar, e por 

isso foram mais céleres na sua concretização.   

 Para ajudar a interpretar o contexto do problema 3, recorri ao software 

GeoGebra, onde reproduzi a situação descrita. Desta forma os alunos tiveram 

oportunidade de ver como se comportava o retângulo à medida que o ponto Q se 

movimentava. Em 3.1 pretendia-se as coordenadas de Q de tal modo que o retângulo 

fosse um quadrado. Com o auxílio do GeoGebra foi possível movimentar o ponto Q 

até obter uma figura muito próxima do quadrado, e assim obterem aproximadamente 

o valor da abcissa de Q. Sei que para os alunos não é natural encarar o ponto Q com 

coordenadas         , mas explorando com eles a figura projetada no quadro, 

instiguei-os a escrever Q desta forma. Intuitivamente perceberam como teriam de 

equacionar o problema. Já nesta fase de resolução da equação notou-se mais uma vez 

a falta de destreza nos procedimentos algébricos envolvidos, o que se refletiu na 

necessidade de perder mais tempo do que o comtemplado. Também em 3.2, deparei-

me com o mesmo tipo de situação, dada a natureza da tarefa ser idêntica à anterior e 

os alunos terem pouco à vontade em operar expressões algébricas. Em 3.3, já havia 

muito pouco tempo para dedicar a esta questão. Ainda ponderei deixar para outra 

aula, mas como tal só iria acontecer daí por uma semana, achei melhor resolver ainda 

nesta aula. Embora os alunos tenham tido oportunidade de resolver, no que respeita à 

sua correção, assumi eu o papel de fazer no quadro. Tive o cuidado de chamar à 

atenção para aspetos importantes do exercício, bem como, alguns procedimentos 

incorretos que pude constatar ao circular pela sala.  
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3.7.5. 5.ª AULA – 3 DE ABRIL DE 2014 

 

 Esta aula iniciou-se com a introdução da tarefa 13.2) do manual. Para uma 

maior compreensão do contexto do problema, projetei uma aplicação do GeoGebra, 

onde os alunos puderam observar os vários triângulos que se obtém em consequência 

do movimento do ponto B. Dado que se pretendia saber a área do triângulo, seria 

necessário obter as coordenadas do ponto B em função de b. Aqui surgiram algumas 

dúvidas sobre a altura do triângulo, mas que prontamente foram esclarecidas 

explorando a representação gráfica. A alínea 2 envolvia um raciocínio análogo a um 

problema que tinha sido resolvido recentemente, pelo que, os alunos não 

manifestaram muitas dúvidas como se previa.  

 Após a resolução e respetiva correção da tarefa 13, avançámos para a 

resolução de inequações de grau superior ao segundo, que era o objetivo central da 

aula. Tal como consta na planificação da aula, recorri a um exemplo de uma 

inequação que resolvi em conjunto com a turma, ou seja, todos os procedimentos 

envolvidos foram sendo justificados oralmente e registados no quando com o auxílio 

dos alunos. Encontrado o conjunto de solução, optei ainda por explorar a resolução 

exclusivamente gráfica da inequação. Assim, pedi aos alunos que usassem as suas 

calculadoras para esboçarem os gráficos dos polinómios presentes no primeiro e 

segundo membro da inequação. Ao observarem o gráfico, puderam constatar que 

graficamente obtinham necessariamente o mesmo conjunto solução que por via 

analítica. Pelas questões que iam levantando, pareceu-me que os alunos 

acompanharam bem a resolução da inequação em causa. Os seguintes problemas 

propostos tinham como propósito consolidar a resolução de inequações, intercalando 

o método analítico com o gráfico. Achei que deveria imprimir um ritmo mais 

acelerado na aula, para que os alunos tivessem oportunidade de aplicar a resolução 

de inequações numa maior variedade de contextos. À medida que iam resolvendo, os 

alunos voluntariamente pediam para ir apresentar as suas resoluções no quadro. Cada 

aluno ia ao seu ritmo, ao contrário das aulas anteriores, em que fiz questão que todos 

acompanhassem os mesmos problemas, devido à natureza das tarefas. A aula 

terminou, sem conseguir corrigir o ultimo exercício proposto, que ficou para trabalho 

de casa dos alunos que ainda não haviam resolvido.  
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3.7.6. 6.ª AULA – 4 DE ABRIL DE 2014 

 

 Após a habitual chamada dos alunos e registo do sumário, projetei no quadro 

o exercício 115, que ficou para trabalho de casa. Tratava-se de um contexto simples, 

e apelava ao uso da calculadora para obter determinados valores. Rapidamente se fez 

a sua correção, sem que tivessem sido levantadas questões.  

 Seguidamente, entreguei as minifichas de aferição sobre os conteúdos 

trabalhados ao longo das cinco aulas anteriores. Os alunos tiveram oportunidade de 

resolver no restante tempo da aula.  
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CAPÍTULO 4 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE RECOLHA 

DE DADOS  

 

 Neste capítulo são apresentadas as opções metodológicas deste estudo, a 

caracterização dos alunos participantes e os critérios de seleção destes alunos, os 

métodos adotados na recolha de dados e a forma como foi realizada a análise de 

dados. 

 Este estudo segue uma abordagem qualitativa que segundo Bogdan e Biklen 

(1994) se caracteriza por cinco aspetos principais: 

- a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o principal 

instrumento; 

- a investigação é descritiva;  

- os investigadores interessam-se mais pelo processo do que pelos resultados ou 

produtos;  

- a análise dos dados é feita de forma indutiva;  

- o significado é de importância vital. 

 Destaca-se que no presente estudo, nem todos estes aspetos estão presentes de 

igual forma, mas que orientaram fortemente a investigação. Assim, eu enquanto 

professora da turma nestas aulas, assumi também o papel de investigadora e fui o 

principal instrumento de recolha de dados, ao realizar notas de campo das aulas, 

recolher tarefas dos alunos e na realização de entrevistas, sendo que boa parte da 

recolha de dados foi feita em aula ou em situação próxima da de sala de aula. De 

acordo, com as questões do estudo o meu interesse não é no produto final, se os 

alunos acertam ou não as questões, mas no processo. Atendo aos procedimentos que 

utilizam, aos erros que cometem e também a como pensam e justificam as opções 

que tomam, portanto, reconhecendo que o significado que os participantes atribuem é 

fundamental para compreender com mais profundidade a situação em estudo. 

Salienta-se também que os resultados são apresentados de forma descritiva e que a 
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análise de dados é realizada de forma indutiva, uma vez que não estabeleci à partida 

categorias para a análise dos dados. 

 Os principais métodos de recolha de dados foram a recolha documental das 

resoluções dos alunos de todas as tarefas realizadas em aula e de uma minificha de 

avaliação e uma entrevista de tipo clínico a um grupo de alunos selecionados. 

Durante as aulas fui também tomando notas sobre aspetos que me pareceram 

importantes e após as aulas registei a informação necessária para a realização das 

sínteses sobre este conjunto de aulas que apresentei no capítulo anterior. 

 Para a análise de dados deste estudo considerei apenas as produções escritas, 

de um grupo de alunos selecionados, da minificha de avaliação que integrou a 

unidade didática (anexo II) e a subsequente entrevista com estes alunos dado que me 

apercebi que através destes dois métodos teria um volume de dados suficiente e 

significativo para atingir os objetivos deste trabalho. 

 Embora a minificha tenha sido realizada por todos os alunos da turma que 

estiveram presentes na aula nesse dia (doze alunos), optei por entrevistar apenas 

cinco. A seleção destes alunos teve em conta os resultados obtidos na minificha, 

assim como o seu desempenho e atitude ao longo do ano letivo. Assim pretendia que, 

relativamente ao conjunto desses aspetos, o grupo de alunos escolhido apresentasse 

heterogeneidade e se mostrasse disponível para a realização da entrevista. 

Ponderados os vários aspetos os alunos selecionados foram a Ana, a Bia, a Bárbara, o 

Francisco e a Sara que passarei a apresentar em seguida.  

 A Ana obteve a classificação de 10,3 valores na minificha. Verifiquei nas 

aulas, ao longo do ano, que é uma aluna bastante interessada e participativa, embora, 

em momentos de avaliação os seus resultados não espelhem essa mesma dedicação. 

Um dos motivos, apontados pela professora, deve-se à falta de justificações 

apresentadas nas suas respostas escritas.  

 A Bia obteve 19,9 valores na minificha. Verifica-se que é uma aluna muito 

empenhada e organizada no seu estudo, apresenta bons conhecimentos matemáticos e 

tem obtido bons resultados ao longo do ano letivo. Tem um bom envolvimento com 

as tarefas propostas nas aulas. 

 A classificação de Bárbara na minificha foi de 13,7 valores. Esta aluna, 

embora evidencie algumas lacunas em conhecimentos matemáticos trabalhados 
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anteriormente, não revela grande dificuldade em adquirir novos conhecimentos. 

Demonstra alguma resistência em estabelecer conexões entre diferentes tópicos 

matemáticos.  

 Na minificha o Francisco teve 16,9 valores. Trata-se de um aluno que tem 

evoluído muito favoravelmente na disciplina. É muito interessado e esforçado. É 

bastante organizado nos seus registos e manifesta desenvolver bastante trabalho em 

matemática para além do que é proposto em aula.  

 A Sara obteve a classificação de 6,6 valores na minificha. Este resultado, 

similar aos que tem vindo a apresentar ao longo do ano, nos vários momentos de 

avaliação, reflete as grandes fragilidades da aluna na disciplina de Matemática. 

 Após uma primeira análise das resoluções dos alunos da minificha preparei 

uma entrevista de tipo clínico, que consistiu no questionamento aos alunos sobre os 

procedimentos adotados na realização da minificha. Este tipo de entrevista perceber 

se os alunos se focam apenas em determinado método de resolução de problemas ou 

se são capazes de conjugar diferentes métodos nas suas abordagens (Consciência, 

2013) e também contribuem para uma melhor compreensão das opções dos alunos. 

 Uma vez que após a realização da minificha pelos alunos na aula houve a 

interrupção das férias da Páscoa só foi possível calendarizar e realizar as entrevistas 

cerca de um mês depois. As entrevistas foram realizadas individualmente a cada um 

dos cinco alunos selecionados, na biblioteca da escola, nos dias 9, 15 e 16 do mês de 

maio. Para o efeito, concebi um guião de entrevista, para cada um dos alunos, 

apoiado nas respetivas resoluções da minificha. As questões colocadas eram 

específicas para cada aluno de modo a perceber as estratégias que tinham adotado e o 

motivo das suas opções.  

 No momento da entrevista, cada aluno teve acesso à cópia da sua resolução 

da minificha, para lhe permitir recordar o que tinha feito, à sua calculadora gráfica, 

bem como a uma folha em branco para registar o que lhe era solicitado. 

 A entrevista incluiu também uma segunda parte, com três questões de 

opinião, comuns aos cinco alunos, com as quais pretendia conhecer a sua perspetiva 

sobre o seu uso da calculadora gráfica na disciplina de matemática: i) Como integras 

a calculadora gráfica no estudo da matemática?; ii) Consideras a calculadora gráfica 
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uma ferramenta útil?; iii) Quais consideras serem as vantagens e desvantagens 

decorrentes do uso da calculadora gráfica?.  

Contemplando as duas partes, cada entrevista teve uma duração média de 35 

minutos, tendo sido feito o registo em áudio e recolhidas as produções escritas dos 

alunos realizadas no decurso da entrevista. Posteriormente, as entrevistas dos cinco 

alunos participantes foram por mim transcritas para um formato de texto.  

Para a realização deste estudo foram pedidas autorizações, ao Presidente da 

Comissão Instaladora da Escola Secundária de Caneças, à Coordenadora do 

Departamento de Matemática e Ciências Exatas, ao Diretor de Turma e aos 

Encarregados de Educação dos alunos da turma (anexo 7) e foi garantido o 

anonimato dos participantes, através da utilização de pseudónimos. 

 Relativamente, ao processo de análise de dados comecei por considerar 

globalmente o tipo de representações que os alunos adotaram em cada questão da 

minificha. Posteriormente, desenvolvi uma análise descritiva das resoluções de cada 

aluno para cada uma das questões da minificha, com exceção das questão 2.2.1. e 

2.2.2 que agrupei pelo facto de serem muito semelhantes no seu conteúdo. Nesta 

análise procurei compreender, para além das representações a que os alunos 

recorrem, o modo como usam a calculadora gráfica. Finalmente, fiz uma síntese das 

ideias principais de modo a dar resposta às questões do estudo. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DE DADOS 

 

No presente capítulo começo por apresentar um panorama global da turma 

referente ao tipo de representações em que se apoiaram os alunos na concretização da 

minificha. Posteriormente procurei analisar as produções dos alunos entrevistados, 

quer no momento da minificha, quer à posteriori na entrevista.  

 

5.1. TIPO DE RESOLUÇÃO DOS ALUNOS NA MINIFICHA  

 

 Como já foi referido anteriormente, na realização da minificha, os alunos 

tinham total liberdade para utilizar as capacidades das suas calculadoras gráficas. 

Assim sendo, exceto as questões 1.4) e 2.3) onde só conseguiriam resolver com 

recurso à calculadora gráfica, os restantes itens eram passiveis de ser resolvidos por 

métodos exclusivamente analíticos, ou conjugando o método gráfico e analítico.   

 A informação presente no seguinte gráfico, obtida no decorrer da correção 

das minifichas, ilustra o método adotado pelos alunos da turma, ao longo das várias 

questões que a compunham.  

 

FIGURA 5 - REPRESENTAÇÕES ANALÍTICAS E GRÁFICAS NA MINIFICHA 
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 Com base nesta informação, procurei compreender junto dos alunos 

entrevistados, quais as razões que estavam por trás dos métodos escolhidos para 

resolver as várias questões e, nos casos em que não tinham conseguido ter sucesso na 

resolução da questão, se neste momento já conseguiriam resolver corretamente.  

 

5.2. QUESTÃO 1.1. 

 

 Na questão 1.1., todos os alunos selecionados optaram por uma resolução 

analítica, conforme se atesta na tabela seguinte, sendo que quatro dos alunos 

responderam corretamente a esta questão. Na entrevista os alunos que haviam 

respondido corretamente na minificha, demostraram intenção de manter o mesmo 

tipo de representação, embora todos eles soubessem efetuar os procedimentos a usar 

com a calculadora gráfica. A Sara foi a única aluna que alterou o tipo de 

representação usada na minificha em virtude de termos estado a analisar 

conjuntamente o contexto da situação problemática através da visualização gráfica.   

 

Questão 

1.1. 
Ana Bia Bárbara Francisco  Sara 

Minifich

a 

Representaç

ão analítica 

Representaç

ão analítica 

Representaç

ão analítica 

Representaç

ão analítica 

Representaç

ão analítica 

Entrevist

a 

Representaç

ão analítica 

Representaç

ão analítica 

Representaç

ão analítica  

Representaç

ão analítica  

Representaç

ão gráfica 

 

 

TABELA 5 - TIPO DE REPRESENTAÇÃO NA QUESTÃO 1.1. 
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Ana, Bia, Bárbara e Francisco  

 

 Ao longo das entrevistas, tentei compreender o porquê da opção pela 

representação analítica por parte dos quatro alunos que resolveram corretamente a 

questão. Os alunos, por diferentes palavras expressaram uma ideia comum: a de que 

os procedimentos a usar com a calculadora gráfica para este tipo de situação não 

estão consolidados e que lhes parece mais fácil resolver analiticamente.   

Ana: Na máquina não me lembro muito bem como se faz. 

Bia: Pode até ser mais fácil pela gráfica, mas estou mais habituada pela analítica. 

Bárbara: Para mim, acho que é mais fácil realizar estes cálculos analiticamente 

porque a calculadora ainda tem alguma coisa a descobrir para mim, ainda não 

tenho muito jeito a fazer cálculos com a calculadora e por vezes engano-me no 

programa que uso. 

Francisco : Porque achei que era mais fácil (analiticamente) … isso da tabela é 

confuso.   

 

 

 Estes quatro alunos apresentaram uma resolução idêntica à exibida em baixo 

cuja autoria é da Ana.  

 

 

FIGURA 6 - RESOLUÇÃO DA ANA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.1. 

 

 Nesta resolução, os quatro alunos determinaram analiticamente a imagem nos 

instantes 0 e 5, respetivamente inicial e final da experiência e efetuaram os cálculos 

numéricos de forma correta tendo apresentado a resposta esperada à questão.   

 

 

 



 

44 

Sara 

 

FIGURA 7 - RESOLUÇÃO DA SARA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.1. 

 

 A resolução da Sara está incorreta porque a aluna calculou os instantes em 

que a temperatura é nula e não a temperatura nos instantes pedidos. À luz da 

resolução apresentada, a Sara manifesta não ter compreendido o contexto do 

problema.  

 Assim, durante a entrevista questionei a aluna sobre a sua interpretação 

relativamente ao contexto da situação problemática.  

 

Sara: Eu tive dificuldade.  

Professora: E o que fez para tentar ultrapassar essa dificuldade?  

Sara: Pus o gráfico na calculadora e depois tentei ver como era o 

comportamento. 

 

 

 Senti necessidade de analisar exaustivamente o contexto da situação 

problemática e tive a preocupação de não avançar enquanto a Sara não mostrasse 

estar mais à vontade com o contexto. Para o efeito, questionei sucessivamente o que 

representavam os vários pontos da representação gráfica que permitiam resolver a 

questão. 

 Após bastante tempo a aluna identificou na representação gráfica, visualizada 

na sua calculadora gráfica, onde se iniciou e onde terminou a experiência e apresentou a 

seguinte resolução: 
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FIGURA 8 - RESOLUÇÃO DA SARA NA ENTREVISTA À QUESTÃO 1.1.  

 

 Esta resposta consumiu bastante tempo da entrevista, pois, a aluna 

evidenciava ainda não ter bem presente os conceitos de objeto e imagem. Constatei 

que os procedimentos a utilizar na calculadora gráfica, nomeadamente para calcular 

zeros e ver interseção com o eixo das ordenadas, não eram imediatos para a aluna, 

daí a Sara ter calculado as imagens pretendidas analiticamente.  

 

5.3. QUESTÃO 1.2. 

 

 Na questão 1.2., embora a maioria dos alunos da turma tenha optado pelo 

recurso à calculadora gráfica, o mesmo não aconteceu com os alunos entrevistados os 

quais desenvolveram diferentes estratégias, conforme se sintetiza na tabela seguinte. 

Na entrevista os alunos mantiveram a representação adotada aquando da minificha, à 

exceção: da Ana que conciliou a representação analítica com o uso da calculadora 

para estudar o sinal da função; da Sara, que por mim influenciada, utilizou a 

representação gráfica.  
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Questão 

1.2. 
Ana Bia Bárbara Francisco  Sara 

Minificha 

Representação 

analítica 

 

Representação 

gráfica 

Apresentou 

somente os 

procedimentos 

que usou na 

calculadora 

Representação 

analítica 

Uso da 

calculadora 

gráfica para 

estudo do 

sinal da 

função 

Representação 

analítica 

Uso da 

calculadora 

gráfica em 

substituição 

da fórmula 

resolvente 

Entrevista 

Representação 

analítica 

Uso da 

calculadora 

gráfica para 

estudo do 

sinal da 

função 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

analítica 

Uso da 

calculadora 

gráfica para 

estudo do 

sinal da 

função 

Representação 

gráfica 

 

TABELA 6 - TIPO DE REPRESENTAÇÃO NA QUESTÃO 1.2. 

 

Ana 

 

 Embora a Ana evidencie ter compreendido o que lhe era pedido, pois traduziu 

o problema por uma inequação adequada, transcreveu incorretamente a expressão 

analítica presente no enunciado (figura 9). Também os procedimentos algébricos 

utilizados não estão corretos ao tentar usar a fórmula resolvente numa equação de 

grau 3.  
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FIGURA 9 - RESOLUÇÃO DA ANA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.2. 

 

 Quando confrontada com a sua resolução na entrevista, a aluna refere: 

Ana: Eu nem respondi porque os valores (as raízes) eram negativos. 

Professora: Porque não recorreu à calculadora? 

Ana: Aqui nem sei, podia recorrer, era mais fácil... 

Professora: Mas fez analiticamente… 

Ana: Pois, e errei.  

 

 

 A Ana ao referir que não concluiu a resolução da questão na minificha porque 

os “valores (soluções) eram negativos” evidencia ter compreendido que a variável  , 

que representa o tempo, não poderia assumir valores negativos.  

 Durante a entrevista, embora a Ana reconheça que seria mais fácil ter 

recorrido à calculadora gráfica, quando lhe pergunto “ Como faria agora? ”, prefere 

voltar a resolver a situação analiticamente, afirmando que “Acho que assim é mais 

fácil, estou mais habituada”. 

 

 

 

FIGURA 10 - RESOLUÇÃO DA ANA NA ENTREVISTA À QUESTÃO 1.2.  
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 Na sua resolução durante a entrevista, a Ana começou por apresentar a 

condição que lhe permitiu resolver o problema (figura 10). Analiticamente 

determinou as raízes do polinómio resultante da inequação e em seguida através da 

observação do gráfico construiu tabela de sinal. A partir deste quadro, determinou o 

conjunto solução da inequação e concluiu a duração pedida, desconsiderando o 

intervalo de valores negativos, atendendo ao contexto do problema.     

 

Bia 

 

 A Bia foi a aluna que apresentou uma resolução totalmente correta nesta 

questão tendo recorrido à calculadora gráfica (figura 11).  

  

 

FIGURA 11 - RESOLUÇÃO DA BIA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.2. 

 

 A Bia teve a preocupação de referir elementos importantes decorrentes do uso 

da calculadora gráfica, como as expressões algébricas inseridas na calculadora, a 

janela de visualização standard, ou seja, [       ]  [       ] (embora no esboço 

tenha adequado ao contexto do problema não tendo contemplado as abcissas 

negativas) e os pontos relevantes para o problema em causa. A aluna recorreu à 

interseção entre a reta     e a representação gráfica da função para determinar o 

intervalo em causa, embora tenha referido, por engano, “ interseção entre retas”. 

Mostrou ainda ter tido em conta que estava a resolver um problema de contexto real, 

onde a variável representativa do tempo não poderia assumir valores negativos.  

 Na entrevista interpelei a aluna quanto à sua resolução, em particular porque 

tinha recorrido à calculadora gráfica:  
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Bia: Acho que é mais fácil de ver … ponho o gráfico da expressão e depois 

ponho o y igual a 4, porque nós queremos ver quando é superior e depois temos 

de ir ver os pontos de intersecção e depois o intervalo, que neste caso são duas 

horas.  

Professora: E se fosse analiticamente, acha que iria perder mais tempo, é isso? 

Bia: Sim, muito mais. 

 

 

 A aluna reconhece a simplicidade deste método de resolução recorrendo à 

capacidade gráfica da máquina considerando também mais rápido que a resolução 

analítica.   

 

Bárbara 

 

 A Bárbara evidenciou ter utilizado a calculadora gráfica, mas apenas se 

limitou a indicar os procedimentos adotados.  

 

 

FIGURA 12 - RESOLUÇÃO DA BÁRBARA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.2. 

 

 A resposta além de incorreta estava confusa. Aparentemente, a aluna tentou 

determinar imagens de objetos inteiros, de modo que esses valores fossem superiores 

a 4. Obteve um resultado favorável a esse raciocínio e por isso concluiu que a 

resposta correta seria 1 hora. Na entrevista procurei perceber se a aluna tinha 

consciência do que estava errado na sua resolução. No entanto, a aluna não foi capaz 

de reproduzir o seu anterior raciocínio.  
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Professora: O que acha que falhou nesta questão? 

Bárbara: Usei mal a calculadora, porque devia ter calculado a interseção e não os 

valores…    

Professora: Só indicou procedimentos. Faltou esboçar o gráfico. Como faria 

agora? 

Bárbara: Como o tempo não pode ser negativo, primeiro temos de mudar a 

janela. 

 

 

 

FIGURA 13 - RESOLUÇÃO DA BÁRBARA NA ENTREVISTA À QUESTÃO 1.2. 

 

 Na entrevista, a Bárbara resolveu graficamente a situação, tendo por 

preocupação a janela de visualização e os pontos relevantes para o problema em 

causa. Recorreu à interseção entre a reta     e a representação gráfica da função 

na calculadora e concluindo assim o pretendido.   

 

Francisco  

 

O Francisco recorreu inicialmente a uma representação analítica e completou o 

seu raciocínio apoiando-se na observação gráfica para indicar o conjunto solução da 

inequação, não dando uma resposta ao problema, de acordo com o contexto da 

situação. 
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FIGURA 14 - RESOLUÇÃO DO FRANCISCO NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.2. 

 

Na entrevista questionei o aluno sobre a estratégia adotada:  

 

Professora: O Francisco apresentou a inequação e resolveu analiticamente. 

Porquê?  

Francisco: Porque estar a escrever dava muito trabalho … e analiticamente era 

mais fácil. Embora na calculadora … escrevia a expressão e punha-se uma reta 

   , e via-se o que era maior. 

 

 

 Nas aulas pude observar que o Francisco tem o hábito de apresentar todos os 

procedimentos usados na calculadora, de uma forma muito minuciosa e descritiva, 

por isso considera a resolução gráfica mais morosa.  

 Na entrevista, o aluno pretendia manter a resolução efetuada na minificha por 

considerar que essa lhe permitia obter uma resposta de forma mais célere, mas ao 

visualizar o gráfico na calculadora, o aluno percebeu a conclusão que faltava na 

resolução da minificha, tendo então referido a solução: “Foi durante duas horas”. 

 

Sara 

 

 A Sara, embora tenha optado por uma resolução analítica, apoiou-se no 

programa AMAT da calculadora para resolver uma equação do 2.º grau.   
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FIGURA 15 - RESOLUÇÃO DA SARA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.2. 

 

 A Sara escreveu uma condição que traduz a problemática apresentada, mas na 

resolução da mesma fatorizou incorretamente o polinómio. Em cálculos auxiliares, a 

aluna recorreu ao programa AMAT para determinar as raízes do polinómio de 2.º 

grau resultante da sua fatorização. Focando-se apenas nestes dois valores e no estudo 

do sinal da função de 2.º grau associada ao polinómio referido, através da 

visualização gráfica, a aluna conclui o intervalo de tempo que indica como resposta. 

 

Sendo uma aluna com muitas dificuldades, nomeadamente na compreensão 

de contextos problemáticos, questionei-a durante a entrevista porque optou pela 

resolução analítica e não pela gráfica.  

Sara: Não sei… 

Professora: Já vimos, na alínea anterior, que no instante inicial da temperatura é 

4. E depois, desce ou sobe? 

Sara: Sobe… 

Professora: Sobe? 

Sara: Não, desce… 

 

Apesar da análise exaustiva sobre o contexto da situação problemática feita 

com a aluna na primeira pergunta, esta evidenciou ainda não estar à vontade com o 

problema. Voltei a explorar com a aluna o gráfico e reforcei que procuramos os 

instantes ao longo das 5 horas em a temperatura foi superior a 4 graus.  

Pedi à aluna que reproduzisse no papel a representação gráfica que 

visualizava na calculadora gráfica (figura 16). 
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FIGURA 16 - RESOLUÇÃO DA SARA NA ENTREVISTA À QUESTÃO 1.2. 

 

Mesmo após ter desenhado a representação anterior, onde assinalou as partes 

da curva onde a função era superior a 4, a aluna revelou muita dificuldade em, 

autonomamente, representar algebricamente esses intervalos e concluir a resposta 

pedida, necessitando da minha ajuda para o conseguir.   

 

5.4. QUESTÃO 1.3. 

 

 Na questão 1.3., a maioria dos alunos da turma bem como os alunos 

escolhidos optaram pelo recurso à calculadora gráfica. Na entrevista todos os alunos 

resolveram a questão graficamente, uns mantendo o método original outros seguindo 

a minha sugestão.    

Questão 

1.3. 
Ana Bia Bárbara Francisco  Sara 

Minificha 

Representação 

gráfica 

 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

analítica 

Representação 

analítica 

 

Uso da 

calculadora 

gráfica em 

substituição 

da fórmula 

resolvente 
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Entrevista 

Representação 

gráfica 

 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

 

TABELA 7 - TIPO DE REPRESENTAÇÃO NA QUESTÃO 1.3. 

 

Ana 

  

 Com o esboço da representação de registou, a Ana mostrou ter compreendido 

o que lhe era pedido (figura 17). 

 

FIGURA 17 - RESOLUÇÃO DA ANA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.3. 

 

No entanto, inicialmente e no decorrer da realização da minificha, a aluna 

teve dificuldade em compreender o valor da variável   apresentado pela sua 

calculadora gráfica, ao determinar as raízes do polinómio, por este não ser zero mas 

um valor muito próximo representado em notação científica. Ainda durante a 

realização da minificha esclareci esta dúvida junto da aluna.  

A segunda dificuldade manifestada pela Ana prende-se com a interpretação 

do que é pedido no enunciado, pois, não determina o espaço de tempo entre o valor 

encontrado e o final da experiência. Além disso, na conversão de horas para minutos 

a aluna procura aplicar a regra de três simples para apresentar o resultado de tempo 

em minutos mas não efetua os cálculos não tendo por isso conseguido responder 

corretamente à questão.  
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Bia 

 

A Bia foi a aluna que apresentou uma resolução totalmente correta nesta 

questão e que resolveu graficamente por considerar ser o método mais rápido para 

determinar o zero da função. Conforme explicou na entrevista “… porque basta pôr o 

gráfico na calculadora e ver quando intersectou o eixo do   …. para ver o zero”. 

  

 

FIGURA 18 - RESOLUÇÃO DA BIA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.3. 

 

Graficamente a aluna utilizou as potencialidades da calculadora gráfica, 

definindo uma janela de visualização ajustada ao problema, ainda que tenha escrito 

incorretamente          e não igual a 8, e calculando a raiz do polinómio. Após 

determinar, aproximadamente às centésimas, o intervalo de tempo decorrido entre o 

instante determinado e o final da experiencia, a Bia converteu corretamente as horas 

para minutos respondendo ao solicitado.    

 

Bárbara 

 

A Bárbara evidenciou ter utilizado a calculadora gráfica, mas apenas se 

limitou a indicar os procedimentos adotados.  
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FIGURA 19 - RESOLUÇÃO DA BÁRBARA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.3. 

 

A sequência de procedimentos efetuados pela Bárbara revela ter 

compreendido o que lhe era solicitado. A aluna não soube justificar a apresentação 

de “    ”, mas crê que se enganou ao referir que necessariamente o valor da 

variável  , aquando da determinação dos zeros efetuada na máquina, só poderia ser 

zero. A conversão de horas para minutos foi corretamente efetuada, usando nos 

cálculos intermédios aproximação às décimas.   

 

Francisco  

 

 O aluno equacionou bem o problema mas resolveu mal a equação, pois, não 

fatorizou corretamente o polinómio. Ainda assim, atendendo aos resultados obtidos, 

a sua conclusão não está em conformidade com o que lhe foi solicitado, pois o aluno 

limitou-se a considerar o maior valor obtido.  

 

FIGURA 20 - RESOLUÇÃO DO FRANCISCO NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.3. 
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  Durante a entrevista pedi ao aluno para voltar a resolver o problema, tendo 

este apresentado a seguinte resolução, apoiando-se na calculadora gráfica: 

  

 

FIGURA 21 - RESOLUÇÃO DO FRANCISCO NA ENTREVISTA À QUESTÃO 1.3. 

Atendendo ao facto de nas questões anteriores a análise gráfica ter estado 

sempre presente, e tendo sido esta o apoio para explorar o contexto da situação 

problemática e as diferentes questões face à mesma, o Francisco optou por uma 

resolução gráfica.  

Ao obter na calculadora a imagem da raiz do polinómio em notação 

científica, perguntei-lhe como interpretava o valor dado pela máquina, que não era 

zero, que o aluno manifestou desconhecer. Expliquei que o valor que a máquina 

devolve deve ser interpretado como zero. O aluno concordou então que “ Claro, o   

tem de ser zero”.  

 

Sara 

 

 Tal como o Francisco, a Sara também equacionou bem o problema mas não 

resolveu corretamente a equação.    
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FIGURA 22 - RESOLUÇÃO DA SARA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.3. 

 

 A Sara não fatorizou corretamente o polinómio que considerou na resolução 

do problema. A aluna refere na entrevista ter recorrido à capacidade da máquina para 

resolver a equação do 2.º grau. Ainda assim, atendendo aos resultados obtidos, a sua 

conclusão não está em conformidade com o que lhe foi solicitado.  

 Por sentir que a aluna continuava com muitas dificuldades na interpretação do 

gráfico, fui-lhe colocando algumas questões durante a entrevista de forma a que esta 

pudesse desenvolver um pouco mais o seu raciocínio sobre a situação. Comecei por 

perguntar “ Onde localiza na representação gráfica o sítio em que a temperatura foi 

de 0 graus? ”. A aluna nada dizendo aponta para o ponto (0,4). Ao que questionei “ 

Mas aí não é onde a temperatura é de 4 graus como disse na alínea 1.1.? ”.  Um 

pouco renitente a Sara assinala o ponto correto e continuei a interpelar a aluna.  

 

Professora: Mas a experiência acaba aí? 

Sara: Não.  

Professora: Mas queremos saber quanto tempo decorreu desde esse instante até 

ao final.  

Sara: Tenho de ir ver o zero.  

 

Após este diálogo a aluna apresentou o seguinte esboço: 

 

 

FIGURA 23 - RESOLUÇÃO DA SARA NA ENTREVISTA À QUESTÃO 1.3. 
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 As fragilidades da aluna manifestam-se também ao apresentar a expressão 

“           ”, sem conseguir compreender o erro que está a cometer. A aluna 

evidenciou ainda incapacidade em converter o valor obtido para a unidade de tempo 

requerida.     

  

5.5. QUESTÃO 1.4. 

 

 Na questão 1.4., à semelhança da maioria dos alunos da turma, os alunos 

entrevistados recorreram à calculadora gráfica para resolver a questão. Efetivamente 

no ano que estes alunos se encontram, este é o único meio de obter os extemos de 

uma função polinomial de grau superior ao segundo. 

 

Questão 

1.4. 
Ana Bia Bárbara Francisco  Sara 

Minifich

a 

Representaç

ão gráfica 

 

Representaç

ão gráfica 

Representaç

ão gráfica 

Representaç

ão gráfica 

Representaç

ão gráfica  

Entrevist

a  

Representaç

ão gráfica 

 

Representaç

ão gráfica 

 

Representaç

ão gráfica 

 

Representaç

ão gráfica 

 

Representaç

ão gráfica 

 

 

TABELA 8 - TIPO DE REPRESENTAÇÃO NA QUESTÃO 1.4. 

 

 À exceção da Sara, todos os alunos conseguiram efetuar os procedimentos 

necessários, na sua calculadora gráfica, de forma a obterem o máximo da função bem 

como o respetivo maximizante. As incorreções encontradas nas respostas destes 

quatro alunos prenderam-se apenas com os arredondamentos e com a conversão das 

unidades de tempo. 
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Francisco  

 

 Na resposta a esta questão o aluno voltou a redigir uma resposta muito 

extensa, descritiva e minuciosa de todos os procedimentos que efetuou na 

calculadora. A mesma foi analisada por mim e pelo aluno durante a entrevista o que 

lhe permitiu redigir uma resposta igualmente correta e completa mas mais concisa. 

Deste modo, o aluno constatou que a utilização da máquina, bem como o registo dos 

resultados desta retirados, permite efetivamente dar resposta aos problemas de forma 

mais célere. 

 

 

FIGURA 24 - RESOLUÇÃO DO FRANCISCO  NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.4. 

 

 

FIGURA 25 - RESOLUÇÃO DO FRANCISCO NA ENTREVISTA À QUESTÃO 1.4. 

 

 Na entrevista, em vez de fazer um texto descritivo sobre os procedimentos 

adotados na calculadora gráfica, referiu de forma sucinta os elementos essenciais 

para uma resolução gráfica. Isto é, começou por apresentar uma janela de 

visualização que considerou adequada, neste caso a standard, esboçou uma 
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representação gráfica assinalando os valores relevantes e converteu na unidade de 

tempo requerida por meio da regra de três simples.  

 

Sara 

  

 A Sara embora tenha optado por uma resolução gráfica, mais uma vez 

demonstra a sua dificuldade de domínio da calculadora. 

 

FIGURA 26 - RESOLUÇÃO DA SARA NA MINIFICHA À QUESTÃO 1.4. 

 

 A Sara compreende que tem de usar a funcionalidade da calculadora gráfica 

que lhe permite aceder ao máximo e respetivo maximizante da função. No entanto, 

percebi, no decorrer da entrevista, que para encontrar com a sua máquina (da marca 

Texas) o máximo da função, a aluna desconhecia que tinha de considerar dois 

pontos, um à esquerda e outro à direita do ponto pretendido, por esse motivo, os 

valores máximo e maximizante, estavam incorretos.   

 A Sara comete ainda outro erro, pois considera que a variável   traduz o 

tempo decorrido na experiência, usando o valor obtido para esta variável na 

conversão entre as duas unidades de tempo.   
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5.6. QUESTÃO 2.1. 

 

 Na questão 2.1., à semelhança da maioria da turma, os alunos selecionados 

recorreram à calculadora gráfica.  

 À exceção da Sara, todos os alunos conseguiram efetuar os procedimentos 

necessários, na sua calculadora gráfica, de forma a obterem os zeros da função. 

 

Questão 

2.1. 
Ana Bia Bárbara Francisco  Sara 

Minificha 

Representação 

gráfica  

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

analítica 

 

Uso da 

calculadora 

gráfica em 

substituição 

da fórmula 

resolvente 

Entrevista 
Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

Gráfica 

 

TABELA 9 - TIPO DE REPRESENTAÇÃO NA QUESTÃO 2.1. 

 

Sara 

  

 A aluna equacionou bem o problema mas resolveu mal a equação, pois, não 

fatorizou corretamente o polinómio. A aluna refere na entrevista ter recorrido à 

capacidade da máquina para resolver a equação do 2.º grau. Embora os zeros obtidos 

estejam em conformidade com a sua equação, são desajustados relativamente à 

representação gráfica presente no enunciado da questão. A aluna não se questionou 
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sobre a adequação da solução encontrada, portanto, aparentemente não terá 

procurado conciliar a informação que as duas representações lhe davam sobre os 

zeros desta função.  

 

FIGURA 27 - RESOLUÇÃO DA SARA NA MINIFICHA À QUESTÃO 2.1. 

     

Na entrevista, por ter suposto que a aluna não tinha presente o conceito de 

zero de uma função, questionei-a quanto à localização dos zeros na representação 

gráfica presente no enunciado. A aluna assinala corretamente no gráfico os 

respetivos pontos. Questionei-a então “ Porque lhes chamamos zeros de  ? ”. A 

aluna hesitou e eu insisti “ Que valor toma o   nesses pontos? ”. A Sara de imediato 

respondeu “ Ahh, zero” e optou por calcular os zeros da função pela calculadora 

gráfica.  

 

5.7. QUESTÃO 2.2.1. E 2.2.2.  

 

 Em consonância com a informação existente na tabela, podemos constatar 

que as representações em que se apoiam as alunas Ana e Sara são as mesmas, tendo 

ambas usado a calculadora gráfica em substituição da fórmula resolvente.   

 Os restantes três alunos, na alínea 2.2.1., elegeram o método gráfico para 

abordar a questão e resolveram-na corretamente.  
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 Na alínea 2.2.2., a estratégia de resolução escolhida não foi unânime. A Bia 

e o Francisco resolveram corretamente de forma analítica enquanto que a Bárbara 

resolveu graficamente, mas não obteve o intervalo pretendido.   

 

Questão 

2.2.1. 
Ana Bia Bárbara Francisco  Sara 

Minificha 

Representação 

analítica 

 

Uso da 

calculadora 

gráfica em 

substituição 

da fórmula 

resolvente 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

analítica 

 

Uso da 

calculadora 

gráfica em 

substituição 

da fórmula 

resolvente 

Entrevista 
Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

 

TABELA 10 - TIPO DE REPRESENTAÇÃO NA QUESTÃO 2.2.1.  

 

Questão 

2.2.2. 
Ana Bia Bárbara Francisco  Sara 

Minificha 

Representação 

analítica 

 

Uso da 

calculadora 

gráfica em 

substituição 

da fórmula 

resolvente 

Representação 

analítica 

Representação 

gráfica 

Representação 

analítica 

Representação 

analítica 

 

Uso da 

calculadora 

gráfica em 

substituição 

da fórmula 

resolvente 
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Entrevista 
Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

analítica 

Representação 

gráfica 

 

TABELA 11 - TIPO DE REPRESENTAÇÃO NA QUESTÃO 2.2.2. 

 

Ana 

 

 A Ana pretendendo resolver algebricamente e não dominando os 

procedimentos envolvidos na resolução de inequações de grau superior ao segundo, 

foi incapaz de alcançar qualquer conclusão. 

 

 

FIGURA 28 - RESOLUÇÃO DA ANA NA MINIFICHA ÀS QUESTÕES 2.2.1. E 2.2.2. 

 

 Em ambas as alíneas da questão 2.2. a Ana começou por fatorizar os 

polinómios de grau superior ao segundo, presentes nas inequações, através da Regra 

de Ruffini e utilizando a raiz constante no enunciado. Em seguida, aplica 

erradamente a lei do anulamento do produto às inequações obtidas.   
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 Na entrevista, a aluna mostrou ainda não se sentir muito à vontade com os 

procedimentos algébricos inerentes à resolução de inequações deste tipo. Quando lhe 

relembrei que tinha a liberdade de recorrer à calculadora, e que na alínea 2.2.1. até se 

podia apoiar na representação gráfica da função esboçada no enunciado, a aluna de 

imediato prosseguiu dizendo “ É só ver o intervalo entre os zeros, era tão fácil”.  

 

 Na questão 2.2.2., a aluna sem hesitação apresentou a resolução:  

 

 

 

FIGURA 29 - RESOLUÇÃO DA ANA NA ENTREVISTA À QUESTÃO  2.2.2. 

 

 A Ana optou pela representação gráfica, traçando ambos os gráficos no 

mesmo referencial. Descobriu a interseção dos mesmos recorrendo à funcionalidade 

da calculadora que permite determinar as coordenadas do ponto de interseção entre 

duas curvas gráficas e concluiu os intervalos usando linguagem natural.  

 

Sara 

 

 Dos alunos selecionados a Sara foi a única a adotar uma resolução 

maioritariamente analítica.  
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FIGURA 30 - RESOLUÇÃO DA SARA NA MINIFICHA ÀS QUESTÕES 2.2.1. E 2.2.2. 

 

 A Sara demostra ter presente os passos necessários para a resolução de 

inequações de grau superior ao segundo. No entanto, as suas resoluções não estão 

corretas, por ainda não ter desenvolvido a capacidade da factorização de polinómios. 

Na alínea 2.2.2. ignorou o segundo membro da inequação. Em ambas as alíneas a 

aluna socorre-se da factorização e do conhecimento das funções de primeiro e 

segundo grau associadas aos polinómios resultantes dessa factorização para construir 

um quadro de sinal e concluir os intervalos ambicionados.  

 Na entrevista, relativamente à alínea 2.2.1., questionei a aluna sobre como via 

graficamente onde a função era maior que zero. A aluna respondeu de imediato e, 

por observação gráfica, que “ De 1 a mais infinito e de -2,5 a -0,5 ”. Apesar de não 

atender à ordenação dos reais, a aluna compreendeu quais os intervalos pretendidos.  

 Quando questionada sobre a resolução que adotaria agora na alínea 2.2.2., a 

aluna responde de imediato “ Tinha de pôr as duas expressões na máquina” e 

apresentou a seguinte representação com base na visualização da sua calculadora 

gráfica: 
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FIGURA 31 - RESOLUÇÃO DA SARA NA ENTREVISTA À QUESTÃO 2.2.2. 

  

Bia 

  

 Apesar de ambas as questões serem sobre a resolução de inequações, a Bia 

usou abordagens diferentes em cada uma delas. 

 

 

FIGURA 32 - RESOLUÇÃO DA BIA NA MINIFICHA ÀS QUESTÕES 2.2.1. E 2.2.2. 
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 A Bia optou por uma resolução gráfica na questão 2.2.1., após ter realizado 

alguns procedimentos algébricos que em nada contribuíram para a conclusão obtida. 

Durante a entrevista, a própria aluna constatou esse facto.   

 Na 2.2.2. questionei a Bia sobre o motivo pelo qual não manteve a 

abordagem gráfica. A aluna revela que utilizou a representação gráfica facultada pela 

calculadora apenas para confirmar os resultados obtidos analiticamente. Após ter 

solicitado para que me mostrasse como faria recorrendo a métodos exclusivamente 

gráficos, a aluna apresentou a seguinte resolução: 

 

 

FIGURA 33 - RESOLUÇÃO DA BIA NA ENTREVISTA À QUESTÃO 2.2.2. 

 

Bárbara 

  

 A Bárbara foi a única aluna selecionada que optou exclusivamente pelo 

método gráfico na resolução das duas alíneas. 
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FIGURA 34 - RESOLUÇÃO DA BÁRBARA NA MINIFICHA ÀS QUESTÕES 2.2.1. E 2.2.2. 

 

 A Bárbara respondeu de forma correta à primeira questão, mas na segunda 

não concluiu corretamente o intervalo que satisfazia a condição, pois respondeu à 

condição de desigualdade contrária. Segundo a aluna, a opção tomada deveu-se ao 

facto de ter dificuldades com a resolução analítica de inequações: “As inequações 

analiticamente não são o meu forte”.   

 Durante a entrevista ao confrontar a aluna com a sua resolução na alínea 

2.2.2., esta percebeu de imediato onde se havia enganado e voltou a esboçar as duas 

representações gráficas respeitantes as expressões constantes em cada membro da 

inequação, concluindo o intervalo respeitante à desigualdade indicada.  
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FIGURA 35 - RESOLUÇÃO DA BÁRBARA NA ENTREVISTA À QUESTÃO 2.2.2. 

 Para melhor observar a parte do gráfico pretendida, a aluna demonstrou a 

preocupação em ajustar a janela de visualização da sua calculadora gráfica.  

 

Francisco  

  

 O Francisco foi dos únicos alunos selecionados que aproveitou os resultados 

obtidos em 2.1. para responder à questão 2.2.1. Contudo na 2.2.2. optou pela 

resolução analítica. 

 

FIGURA 36 - RESOLUÇÃO DO FRANCISCO NA MINIFICHA À QUESTÃO 2.2.1. 

 

 

FIGURA 37 - RESOLUÇÃO DO FRANCISCO NA MINIFICHA À QUESTÃO 2.2.2. 
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 Na questão 2.2.1. o aluno faz uma resolução com base na representação 

gráfica constante no enunciado, sem incorreções.  

 Durante a entrevista questionei o aluno sobre o facto de ter usado a 

representação analítica na alínea 2.2.2., que o aluno justificou pela sua preferência 

pela resolução analítica: “ Porque era mais difícil ver os gráficos juntos … eu gosto 

mais de fazer as coisas analiticamente”.  

 

5.8. QUESTÃO 2.3.   

 

 Na questão 2.3., à semelhança de todos os alunos da turma que responderam 

à questão, os alunos entrevistados recorreram à calculadora gráfica para a resolver. 

Efetivamente no ano que estes alunos se encontram, este é o único meio de obter os 

extemos de uma função polinomial de grau superior ao segundo. 

 

Questão 

2.3. 
Ana Bia Bárbara Francisco  Sara 

Minificha 
Representação 

gráfica  

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Entrevista 
Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

Representação 

gráfica 

 

TABELA 12 - TIPO DE REPRESENTAÇÃO NA QUESTÃO 2.3. 

   

Ana, Bia, Bárbara e Francisco   

 

 A Bia apresentou uma resolução correta na sua totalidade.  
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 A Ana, a Bárbara e o Francisco apenas revelam incorreções no 

arredondamento às centésimas que lhes era pedido. 

 

Sara 

  

 A Sara, tal como na questão 1.4., demostra não dominar os procedimentos na 

máquina de calcular para determinar os extremos de uma função.  

 

 

FIGURA 38 - RESOLUÇÃO DA SARA NA MINIFICHA À QUESTÃO 2.3.  

 

 A Sara apenas explicitou ter usado a calculadora gráfica para determinar o 

máximo, no entanto, apresenta as coordenadas dos dois pontos manifestando dois 

tipos de incorreções: os valores respeitantes às coordenadas e a notação usada. 

 

5.9. PERSPETIVAS DOS ALUNOS SOBRE O USO DA CALCULADORA 

GRÁFICA 

  

 Como já foi referido anteriormente, os alunos entrevistados responderam a 

três questões sobre o uso da calculadora gráfica: (i) Como integras a calculadora 

gráfica no estudo da matemática?; (ii) Consideras a calculadora gráfica uma 

ferramenta útil?; (iii) Quais consideras serem as vantagens e desvantagens 

decorrentes do uso da calculadora gráfica?. De seguida destaco algumas respostas a 
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estas perguntas, de cada um dos cinco alunos entrevistados, e sumariamente analisá-

las-ei procurando fazer algum confronto com as suas opções na resolução das 

questões da minificha.  

 

Ana 

  

 Na resposta às duas primeiras questões, a Ana associa o uso da calculadora 

gráfica à realização de cálculos e à construção de representações gráficas. Assim, na 

resposta à primeira questão afirma que “As contas mais fáceis faço de cabeça, mas 

quando é com números maiores que mil ou mais complicados é que eu recorro à 

máquina … mas uso mais para os gráficos”, e na resposta à segunda questão afirma 

que usa “sempre para ter a certeza, para confirmar as contas …. é muito útil.”. Assim 

parece contradizer-se um pouco, ao afirmar, por um lado, que não usa a calculadora 

para fazer cálculos numérico a menos que os números de uma certa ordem de 

grandeza, e, por outro, que uma das grandes utilidades da máquina é a confirmação 

dos cálculos efetuados. 

 Relativamente às vantagens da calculadora a Ana refere que “É muito mais 

fácil ver na máquina os intervalos onde é positiva ou negativa “, no entanto, durante 

a entrevista sobre a minificha, na questão 2.2.1., quando questionada exatamente 

sobre esse facto a aluna tenta resolver analiticamente. Também nas questões 1.2. e 

2.2.2. na minificha, que recaem sobre a resolução de inequações, a aluna procede 

analiticamente.  

 No decorrer da entrevista, na questão 1.2 a Ana volta a resolver 

analiticamente, referindo mesmo “… acho que assim é mais fácil, estou mais 

habituada” e então apenas utiliza a calculadora gráfica após concluir a factorização 

do polinómio de terceiro grau, observando o gráfico, para completar o quadro de 

sinais.  

 Aparentemente, apenas na resolução das questões 2.2., durante a entrevista, é 

que a Ana compreende que a observação e interpretação da representação gráfica 

dada pela calculadora lhe fornece de imediato a resposta procurada. 

 A desvantagem mencionada pela Ana, é a que mais frequentemente se ouve 

por parte dos alunos. Esta prende-se com a dificuldade de assimilar todos os 

procedimentos que devem efetuar na calculadora para poderem obter os resultados 
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desejados mas assume também que depois de assimilado todo o processo de 

manuseamento da calculadora é de fácil utilização: “É um bocado complicado 

decorar todos os procedimentos mas depois torna-se fácil”.  

  

Bia 

  

 A Bia confirma o que espelham as suas resoluções, quando diz que utiliza a 

calculadora gráfica para todo o tipo de cálculos. De facto, a aluna afirma que 

normalmente usa a calculadora e que “também para contas simples, faço sempre pela 

calculadora”, desta forma não apresenta habitualmente erros de cálculo nas suas 

resoluções. 

 No entanto, a aluna contradiz-se um pouco ao longo da resposta à pergunta 

(iii) quando diz primeiramente que gosta de comparar gráficos e ver pontos de 

interseção recorrendo à calculadora (“Para comparar gráficos ou ver pontos de 

intersecção acho que é mais fácil pela calculadora”) mas, por outro lado, refere que 

prefere resolver inequações analiticamente: “Se for uma questão do tipo da 1.1. 

(cálculo de imagens) e a resolução de inequações, prefiro fazer analiticamente”. No 

decorrer da minificha, a aluna resolve duas das três inequações propostas através da 

representação gráfica na calculadora. Efetivamente na execução da questão 1.2. da 

minificha a aluna segue o procedimento que inicialmente defende, mas na questão 

2.2.2. o mesmo não acontece, recorrendo-se da representação analítica. Aquando da 

entrevista e comentando a resposta dada a esta última questão mencionada, a aluna 

indica que utilizou a calculadora, mas apenas para confirmar os resultados que lhe 

haviam surgido da resolução analítica. 

 A Bia é uma aluna que demonstra bastante à vontade no manuseamento da 

calculadora, mas, mesmo assim, na questão 2.2.2. prefere resolver analiticamente. 

Este facto leva-me a pensar que talvez o tenha feito por ser um tópico novo e 

apreendido recentemente e, por isso, sente a obrigação de o fazer analiticamente 

porque, de facto, foi o processo mais explorado e exercitado na aula.  
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Bárbara 

  

 A Bárbara refere que tenta sempre socorrer-se da representação analítica, 

utilizando a calculadora para confirmar os resultados obtidos: “Tento fazer a parte 

analítica, porque pode haver algum percalço com a calculadora, e se eu não souber 

fazer as coisas também não é bom”. No entanto das seis questões passíveis de serem 

resolvidas analítica ou graficamente, a aluna realizou apenas uma delas 

analiticamente, a questão 1.1.. De facto, a aluna reconhece também que usa bastante 

a calculadora para se preparar para os testes: “Mas eu uso muito a calculadora para 

treinar para os testes”. 

 A aluna diz que a máquina de calcular é muito útil a nível das representações 

gráficas, e refere que se sente incapaz de esboçar as representações gráficas sem se 

apoiar nesta ferramenta: “Facilita-nos muito a resolução dos problemas … Há coisas 

que demoram muito mais tempo a fazer analiticamente do que na calculadora. Por 

exemplo, estas representações gráficas eram muito mais difíceis, aliás nem sei se 

conseguia fazer sem a calculadora”. Tal verifica-se na resolução da sua minificha, 

pois por exemplo na questão 2.2.1. a aluna ignora a representação facultada no 

enunciado e usa desnecessariamente a calculadora gráfica para voltar a esboçar a 

mesma curva.  

 Nota-se que a aluna utiliza a máquina indiscriminadamente na perspetiva que 

esta a elucide relativamente aos contextos problemáticos, e com isto contorna os 

exercícios refugiando-se na representação gráfica em oposição a qualquer 

procedimento analítico. 

 Relativamente às desvantagens do uso da calculadora gráfica, a Bárbara 

refere que exige a memorização de diversas sequências de comandos: “Temos de nos 

lembrar de muitas sequências de botões que se tem de carregar para resolver certos 

exercícios”. 

 

Francisco  

 

 Nas suas respostas o Francisco associa, várias vezes, o uso da calculadora 

gráfica a uma diminuição do tempo gasto nas resoluções das questões, fazendo crer 
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que a utiliza nesse sentido, por exemplo, na determinação de zeros e no cálculo. 

Como refere, por exemplo: “É um instrumento que tenho sempre por perto. Uso para 

descobrir zeros rapidamente, mas calcular máximos, mínimos” e “pode-se fazer 

cálculos mais rapidamente”. No entanto o aluno resolve analiticamente quatro das 

seis questões passíveis de serem resolvidas por ambos os métodos na minificha. 

Além disso, quando confrontado no decorrer da entrevista com a sua opção pela 

representação analítica, o aluno justifica dizendo que resolver graficamente consome 

muito tempo por considerar que esta resolução o obriga a uma justificação exaustiva 

e descritiva ao nível dos procedimentos adotados na calculadora gráfica. 

 A desvantagem apresentada pelo Francisco vai no mesmo sentido que foi 

referido pelos outros alunos: a dificuldade em memorizar todos os passos no uso das 

capacidades gráficas da calculadora. 

 

Sara 

 

 A Sara apesar de verbalizar o uso frequente das capacidades da calculadora 

(“uso com frequência para fazer os gráficos e achar os zeros”), foi a aluna, de entre 

os entrevistados, que mais recorreu ao método analítico nas diferentes questões da 

minificha. Aliás nas questões em que os alunos teriam de resolver obrigatoriamente 

através da representação gráfica por ausência de conhecimento de métodos 

analíticos, pois eram solicitados os extremos das funções, a aluna foi incapaz de 

concluir o processo gráfico. 

 A aluna refere ainda que usa a calculadora gráfica para determinar os zeros, 

no entanto, tal não se verifica na sua minificha. Da análise das suas resoluções da 

minificha, constatamos que o seu uso eficaz da calculadora ocorre apenas ao nível do 

programa AMAT em substituição da fórmula resolvente. 

 A Sara é a aluna que mais dificuldade demonstra ao nível da utilização das 

capacidades da calculadora gráfica, no entanto, não consegue encontrar desvantagens 

na utilização da mesma. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO E REFLEXÃO DO ESTUDO 

 

 Neste último capítulo procuro primeiramente responder às questões do estudo 

contemplando a análise dos dados efetuada no capítulo anterior. De seguida, 

apresento uma reflexão sobre aquelas que considero serem as principais ideias a reter 

com o trabalho que realizei no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada. 

  

 

6.1. CONCLUSÕES DO ESTUDO  

 

 Para responder às questões do estudo basear-me-ei globalmente nas 

resoluções da minificha por parte de todos os alunos da turma, e particularmente nas 

produções quer na minificha, quer na entrevista dos cinco alunos entrevistados.      

 

 Em que tipo de representações se apoiam os alunos na resolução de 

problemas com funções polinomiais de grau superior a 2? 

 

 O gráfico referente às representações analíticas e gráficas, dos doze alunos da 

turma, na minificha (figura 5) permite-nos formular algumas considerações. Em seis 

das oito questões que compunham a minificha, os alunos tinham liberdade para 

escolher em que tipo(s) de método(s) se queriam apoiar. Nas restantes duas, 

respetivamente 1.4. e 2.3., que solicitavam a determinação de extremos de funções de 

grau superior ao segundo, o facto de os alunos desconhecerem como proceder de 

forma analítica, levou-os necessariamente a recorrer à calculadora gráfica.  

 Na questão 1.1. da minificha, era solicitado aos alunos que determinassem as 

imagens correspondentes aos instantes inicial e final da experiência. Esta foi a única 

questão em que todos os alunos optaram por um método exclusivamente analítico. 
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Durante a entrevista, ao confrontar os alunos com a referida opção, à exceção da 

Sara, todos referiram esta ser mais fácil. De facto, numa função, determinar a 

imagem de um objeto, conhecida a expressão algébrica é um procedimento com o 

qual os alunos estão familiarizados desde que começaram a trabalhar com funções, 

ainda ao nível do ensino básico. Visto que nos anos anteriores os alunos não usaram 

a calculadora gráfica, justifica-se que se sintam mais confortáveis em recorrer ao 

método analítico. E ainda que se trate de uma função inserida no contexto 

problemático, a associação entre o termo “inicial” ao objeto zero é imediata para a 

maioria dos alunos. No caso de outro qualquer objeto, se o contexto estiver bem 

compreendido, calcular a sua imagem faz parte da rotina dos alunos no estudo de 

funções. Relativamente à Sara, atendendo à resolução incorreta e desajustada 

apresentada na minificha, percebi que a aluna não tinha compreendido o contexto da 

situação problemática nem o que lhe era pedido. A aluna manifestou não ter 

presentes noções elementares no estudo de funções, como o de objeto e imagem. 

 Nas questões 1.2., 2.1., 2.2.1, e 2.2.2. em que os alunos ainda tinham 

liberdade em adotar qualquer tipo de estratégia, é expressiva a percentagem de 

alunos da turma que optaram por uma resolução gráfica, à exceção da questão 2.2.2. 

 Nas alíneas 1.2., 2.2.1, e 2.2.2. pretendia-se que os alunos resolvessem 

inequações. Concretamente em 1.2. e 2.2.1, constata-se que o método preferencial é 

o gráfico. Alguns dos restantes alunos da turma usaram uma resolução 

maioritariamente analítica, mas recorrem-se das capacidades gráficas da calculadora, 

quer para completar o quadro de sinais, quer para obter as raízes de polinómios de 

segundo grau em substituição da fórmula resolvente.  

 Na alínea 2.2.2. em consonância com o resto da turma, os alunos 

entrevistados elegeram como método preferencial a resolução analítica, tendo alguns 

deles usado a calculadora gráfica para o mesmo efeito que na alínea 2.2.1. Em 

virtude da complexidade da inequação, os alunos evidenciaram estar mais 

confortáveis com a resolução analítica. De facto, dos alunos entrevistados, somente a 

Bárbara apresentou uma resolução gráfica, justificando que ainda não tinha muito 

presente a resolução analítica de inequações de grau superior ao segundo.  

 No estudo de funções inseridas em contextos problemáticos, percebi durante 

as entrevistas, que há uma tendência natural para iniciarem a abordagem do problema 
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visualizando previamente o gráfico representativo da função, o que não quer dizer 

que o usem para responder ao solicitado, mas para orientar ou confirmar resoluções 

analíticas.  

    Na questão 1.3., a maioria dos alunos da turma, e também dos entrevistados 

optou por uma representação gráfica. A resposta a esta questão pressupunha o 

cálculo do zero da função, mas que não era óbvio se os alunos não tivessem presente 

a representação gráfica da situação. Com efeito, o uso da calculadora gráfica permite 

associar mais facilmente a relação entre determinado instante invocado no 

enunciado, a uma característica da função, neste caso, o zero da função. Por outro 

lado, sendo o cálculo de zeros de uma função um dos procedimentos mais frequentes 

adotados pelos alunos ao usarem a calculadora gráfica, também se justifica, assim, a 

opção por este tipo de representação para resolver a questão. Paralelamente, nas 

entrevistas os alunos focaram a rapidez como obteriam esse zero através da 

representação gráfica.      

 As questões, 1.4. e 2.3., contemplavam a determinação de extremos de 

funções, mas eram formuladas de formas distintas, como já foi referido, tal 

determinação só é possível por observação gráfica. Na questão 1.4., o enunciado não 

remetia de imediato para a determinação do máximo da função, porém, tendo 

presente o comportamento global da restrição da função ao problema facultado pela 

calculadora gráfica, permite uma maior compreensão do que é pedido, além de que 

dá-nos a informação pretendida. Na questão 2.3., o aluno tinha ao seu dispor dois 

tipos de representações de função em causa, a algébrica e a gráfica. Mais uma vez 

não era solicitado explicitamente que determinassem os extremos da função, apenas 

remetia para pontos assinalados no esboço gráfico apresentado. Sem ignorar a 

importância do conhecimento prévio face aos conceitos de extremos e extramentes 

de uma função, a verdade é que inteirando-se das ferramentas da calculadora gráfica, 

os alunos percebem, de forma quase intuitiva, onde têm de recorrer para obter as 

coordenadas dos pontos solicitados, consoante pretendam um máximo ou mínimo, e 

consoante a marca da calculadora gráfica em uso.  

 Nesta questão, dos alunos entrevistados somente a Sara não conseguiu obter, 

corretamente, as coordenadas dos pontos em causa. A aluna, portadora de uma 

calculadora gráfica de marca Texas, apenas se limitou a acionar a funcionalidade da 

máquina que lhe permite aceder ao máximo. Porém, dadas as características da 
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calculadora em causa, é necessário previamente definir um intervalo que contenha o 

ponto pretendido.   

 As observações que os alunos fazem relativamente ao uso da calculadora 

gráfica em confronto com as suas resoluções na minificha, vêm reforçar a ideia que 

fui fortalecendo ao longo das aulas e das entrevistas com os alunos. Apesar de os 

alunos não terem qualquer restrição quanto ao uso da calculadora no enunciado, 

tendem a usar a representação analítica porque foi a mais trabalhada, por eles, desde 

sempre, recorrendo-se da máquina apenas quando dominam os procedimentos, para 

confirmar os seus resultados, para determinar extremos de funções e zeros de funções 

do 2.º grau em substituição da fórmula resolvente. Nesta fase do processo de 

aprendizagem os alunos ainda não sabem calcular extremos analiticamente e foi-lhes 

ensinado como o fazer através da calculadora. Todos eles não hesitam em recorrer a 

esta ferramenta para dar resposta a esse tipo de questão, sejam depois ou não capazes 

de o concretizar. Mas quando se trata de calcular imagens de objetos, algo a que os 

alunos estão bastante habituados analiticamente, são incapazes de recorrer à tabela 

que a calculadora lhes fornece alegando que é complicado e que o preferem fazer 

analiticamente. 

 

 De que forma o uso da calculadora facilita o estabelecimento de conexões 

entre representações de uma função na resolução de problemas? 

 

 Para responder a este ponto reporto-me às questões da minificha que 

preveem a resolução de inequações, uma vez que estas revelaram-se as mais 

favoráveis para o estabelecimento de conexões entre diferentes representações. Ao 

observarmos o gráfico (figura 5), verificamos que as questões onde são utilizadas 

várias representações, ignorando os casos em que o recurso à componente gráfica foi 

somente em substituição da fórmula resolvente, são as 1.2., 2.2.1. e 2.2.2.. Para o 

efeito, nestas questões, alguns alunos conjugaram o método gráfico com o analítico, 

ou seja, começaram por exprimir o problema através de uma condição, quando esta 

não lhe era fornecida, anularam o segundo membro da desigualdade, fatorizaram o 

primeiro membro, determinaram as raízes do dito polinómio e em seguida 
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confinaram toda esta informação num quadro de sinal que completaram com a 

visualização gráfica facultada pela calculadora.  

 Ao longo das várias entrevistas, os alunos focaram a importância do uso da 

calculadora na confirmação dos procedimentos previamente efetuados 

analiticamente, desta forma evidenciam que o uso da calculadora lhes permite 

comparar as resoluções obtidas analiticamente com a informação gráfica obtida pela 

máquina.  

Em ambos os contextos, evidencia-se em que medida a calculadora facilita o 

estabelecimento de conexões entre várias representações de uma função.   

    

 Quais as dificuldades dos alunos no uso da calculadora gráfica ao 

resolverem problemas?  

 

 Sendo a calculadora gráfica, ainda uma ferramenta de trabalho muito recente 

na atividade matemática desenvolvida ao nível do 10.º ano de escolaridade, é natural 

que os alunos ainda não estejam muito familiarizados com o seu uso. De facto, nas 

entrevistas os alunos apresentam como maior obstáculo à sua utilização a sequência 

de procedimentos que têm de memorizar.  

 A ausência de escala nos esboços gráficos apresentados pelos alunos na 

resolução da minificha, bem como a não transcrição da janela definida na calculadora 

gráfica foi uma constante. Ainda assim, mesmo não assinalando qualquer escala nos 

referidos esboços verificou-se frequentemente que os poucos valores sinalizados nos 

eixos não contemplavam qualquer escala implícita. Estes aspetos vão ao encontro do 

que Consciência (2013) refere como possíveis dificuldades dos alunos no uso da 

calculadora gráfica. 

 Na questão 1.3. da minificha, pelo facto de os alunos se cingirem 

habitualmente à janela Standard, não visualizam a totalidade do gráfico respeitante à 

restrição da função ao problema, e nem se apercebem desse facto. 

 Também com alguma regularidade os alunos ao desenharem esboços 

gráficos, onde a falta de rigor conduz à perda de noção de função, uma vez que 

desenham curvas verticais.   



 

84 

 O recurso à tabela, certamente por não ter sido muito trabalhado em aula, é 

ainda uma das potencialidades da calculadora gráfica não explorada por parte dos 

alunos ao longo da minificha. Quando questionados, durante a entrevista, os alunos 

revelam não se sentirem à vontade, e por isso preferem não optar por esse tipo de 

representação. Aliás, como já foi referido na questão 1.1., todos os alunos 

resolveram-na analiticamente, mostrando que não dominam esta capacidade da 

máquina. Durante as entrevistas, os alunos evidenciaram não conseguir 

autonomamente utilizar a tabela, chegando mesmo a mencionarem: “ isso da tabela é 

confuso ”.  

 As respostas dos alunos, durante as entrevistas, relativamente ao uso da 

calculadora gráfica, vêm confirmar que ainda não fazem um uso consistente da 

calculadora. E evidenciam não ter uma perceção muito clara de como a podem usar 

nem do uso efetivo que lhe dão.  

 

6.2. REFLEXÃO FINAL 

 

 Há precisamente dois anos atrás fui informada por um amigo que estava a 

decorrer a fase de candidatura para este mestrado. Sem muito tempo para ponderar 

sobre o assunto, decidi embarcar neste novo desafio. Afinal, já havia mais de oito 

anos que a minha atividade profissional centrava-se no apoio escolar a alunos dos 

diferentes ciclos do ensino básico e secundário no âmbito da disciplina de 

matemática.  

 Na mesma altura que iniciei o mestrado, abracei em simultâneo o desafio de 

dar aulas. E reforço a expressão dar aulas, porque embora fosse tratada como 

professora, efetivamente não era. Este mestrado mostrou-me isso. Dar aulas não 

significa necessariamente ensinar, e ensinar só se verifica quando existe 

aprendizagem.   

  Nestes dois anos fui confrontada com diferentes abordagens e estratégias de 

ensino. Se inicialmente achava que ensinar era transmitir corretamente conteúdos 

com uma grande dose de paciência à mistura, admito que com o que experienciei 

durante estes dois anos, abandonei por completo essa ideia.  
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 Neste segundo ano, embora tenha sido muito extenuante, foi repleto de 

múltiplas experiências. Na escola onde estagiei, tive a oportunidade de assistir a duas 

realidades distintas no mesmo nível de escolaridade, tanto acompanhei turmas com 

perto de 30 alunos, como a que me ficou destinada com apenas 13 alunos. Trabalhar 

com turmas desiguais exigiram dinâmicas de aula diferentes, o que para mim foi 

muito enriquecedor.  

 O meu estudo recaiu sobre o uso da calculadora gráfica e o seu papel no 

estabelecimento de conexões entre diferentes representações de funções. Até decidir 

o objeto de estudo em causa e ler alguma literatura e investigações sobre estes temas, 

reconheço que não percebia a importância que estes aspetos têm nas aprendizagens 

dos alunos relativamente à temática das funções.  

   Ao preparar a minha intervenção letiva, comecei por estabelecer os objetivos 

específicos em consonância com os tópicos que iria trabalhar. Ao pensar como iria 

trabalhá-los em sala de aula, deparei-me com a necessidade de criar tarefas que 

atendessem a esses mesmos objetivos. Tentei que tais tarefas tivessem um carater 

sobretudo exploratório, por acreditar que seria a melhor forma de envolver os alunos 

na atividade matemática que eu iria acompanhar. Tais tarefas englobaram vários 

tipos de representações. Também tive a preocupação de usar recursos como o 

Software GeoGebra para apoiar os alunos na compreensão de contextos 

problemáticos mais complexos.    

 Paralelamente à criação das tarefas, esteve a planificação das aulas. É verdade 

que não é um trabalho fácil, pois cada momento de cada aula foi cuidadosamente 

pensado, assim como várias estratégias dos alunos foram contempladas. Mas 

aquando da minha intervenção letiva, percebi a importância dos planos de aula pela 

maior segurança que me deram. Nem todas as aulas decorreram como esperava, pela 

tensão em que estava, por ter excedido o tempo que foi previsto em momentos que 

não era suposto, mas nunca me senti perdida sobre o que deveria fazer de seguida ou 

como devia abordar determinada questão.  

 Nestas aulas, senti que os alunos embora ao longo do ano fossem muito 

recetivos à minha presença, também eles não tinham a descontração habitual, e essa, 

para mim, foi uma barreira difícil de contornar. Acho que a espontaneidade que tanto 

os caracteriza teria favorecido as aulas.   
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 Ao longo deste ano, a experiência adquirida nessas aulas e nas restantes 

assistidas, leva-me a constatar que os alunos associam o uso da calculadora a uma 

ideia de facilitismo, ou seja, como se recorrer a esta para resolver determinada 

situação problemática perdesse valor. A insistência desde sempre em resoluções 

exclusivamente analíticas, leva os alunos a crer que estas são mais valorizadas. Levar 

os alunos a compreender que o recurso à calculadora gráfica para resolver uma dada 

situação, desde que devidamente fundamentada, não perde rigor matemático, é nosso 

dever enquanto professores.  

 Atrevo-me ainda a dizer que amo a matemática enquanto ciência, onde as 

ideias abstratas se articulam na perfeição e de forma lógica, mas sinto-me cada vez 

mais encantada com a didática da mesma.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 – TAREFAS DE AULA 
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ANEXO 2 – TAREFAS DO MANUAL “ NOVO ESPAÇO ”  
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ANEXO 3 – MINIFICHA E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 
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ANEXO 4 – PLANOS DE AULA 
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ANEXO 5 – TEOREMA FUNDAMENTAL DA ÁLGEBRA 
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ANEXO 6 – GUIÕES DE ENTREVISTAS 
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ANEXO 7 – AUTORIZAÇÕES E COMUNICAÇÕES  

 

 

 



 

137 

 

  

 



 

138 



 

139 

 



 

140 

 



 

141 



 

142 

 

 



 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




