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Resumo 

 

 
A disciplina de Matemática é frequentemente considerada como uma disciplina 

demasiado formal, excessivamente difícil e apenas ao alcance de alguns. Isso faz com que não 

se tenha sempre uma imagem real da essência da disciplina, muitas vezes colada a concepções 

que pouco motivam os alunos para a mesma. A combinação de um modo de trabalho que, por 

definição, não é rotineiro – investigação matemática –, com o potencial que poderá resultar da 

utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) hoje ao nosso dispor, pode ser 

uma solução adequada para fazer face àquele problema e conseguir melhorar resultados ao 

nível da aprendizagem nesta área. 

Sendo as investigações matemáticas tarefas nas quais os alunos se têm de envolver em 

processos complexos de pensamento e podendo as TIC ajudar nesses processos – se usadas 

como “parceiro intelectual”–, parece-nos estarem reunidas as condições para tornar mais 

significativa a aprendizagem da Matemática. 

Dada a natureza do problema, e por nos parecer adequado estudar o fenómeno no seu 

contexto natural, seguimos uma abordagem qualitativa assumindo a configuração de estudo 

de caso. Observámos e recolhemos dados junto de uma professora e alunos do segundo ano 

do Primeiro Ciclo do Ensino Básico realizando entrevistas à professora, questionando os 

alunos e observando aulas em que ocorreram investigações matemáticas realizadas com 

recurso às TIC. 

Verificámos que recorrendo às TIC na realização de investigações matemáticas as 

aprendizagens dos alunos melhoram e o gosto pela disciplina é promovido. Ainda que com as 

limitações naturais num estudo deste tipo, parece-nos estarmos em condições de recomendar 

uma maior frequência de utilização das TIC na realização de investigações matemáticas.  
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Investigações matemáticas, 1º Ciclo do Ensino Básico, TIC. 
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Abstract 

 

 

Mathematics is usually considered as a too formal subject, extremely difficult and only 

for the happy few. That often leads to an erroneous image of the real essence of the subject, 

frequently associated with very unappealing notions for the students. The combination of 

different approach – mathematical investigation – with the current benefits of Information and 

Communication Technology (ICT), can be the perfect solution to try and overcome this 

problem so that the results, as far as learning in this area is concerned, can be effectively 

improved. 

Since the students have to go into complex processes of thought while performing 

mathematical investigations and since the IT can provide them with very helpful tools – when 

correctly used as an „intellectual partner‟ – it happens to be the best choice to make the 

learning of Maths much more meaningful. 

Bearing in mind that such a matter should be analysed in its natural context we have 

adopted a qualitative approach on the case study. We have based our study on the observation 

of a teacher and her pupils from the second year of the Primary School. We have thus 

interviewed her and questioned the pupils during classes in which mathematical investigation 

and the use of IT were taking place. 

We came to the conclusion that the use of IT has proven to be very successful for 

students when doing mathematical investigation: not only do they improve their knowledge 

but also find Mathematics a much more pleasurable experience. Despite some limitations of a 

study of this nature we definitely think that IT should be highly used when performing 

mathematical investigation. 
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Mathematics research tasks, primary school, ICT. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

“A utilização do computador, como uma entidade matematicamente 

expressiva, permite-nos de facto fazer uma Terra da matemática, um 

lugar onde ela pode ser não apenas efectivamente aprendida, mas 

também sê-lo de forma honesta e respeitosa”(Papert, 1997). 

 

1. Contexto do estudo 

Embora os conteúdos e as finalidades da chamada Matemática escolar evoluam 

constantemente, adequando-se às necessidades sociais de cada época (Abrantes, 1994; Niss, 

1981; Schoenfeld, 1991), facilmente se constata que tal evolução ocorre grandemente devido 

a reflexos de movimentos diversos que em cada momento vão surgindo. Se, nos anos 60, a 

Matemática era vista como uma disciplina abstracta, sem grande conexão com a realidade, 

pelo formalismo que se impôs com o denominado Movimento da Matemática Moderna, em 

que se valorizavam aspectos axiomáticos, estruturas algébricas ou lógica de conjuntos, 

surgiram nos anos 70 movimentos, visando, combater essas abordagens da disciplina. 

Contributos para esses movimentos são o relatório elaborado pela National Advisory 

Committee on Mathematical Education (NACOME, 1975) ou as posições assumidas pelo 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1978). 

Se por um lado se apelava ao retorno das competências de cálculo, dando origem ao 

movimento apelidado “back to basics”, por outro, e procurando uma reformulação dos 

objectivos da disciplina, procurava-se dar ênfase às aplicações da Matemática na vida real e 

à resolução de problemas para que se compreendesse a finalidade desse mesmo cálculo, ao 

estudo de geometria, à utilização de tabelas, ao estudo de gráficos ou ainda à compreensão 

das potencialidades dos computadores (Abrantes, 1994). 

Quando nos anos 80 surgiu a A Agenda for Action (NCTM, 1980) ou o relatório 

Mathematics Counts (Cockcroft, 1982), recomendava-se de forma evidente que a 

Matemática se deveria centrar em resolução de problemas, recorrendo de forma efectiva ao 

computador ou às calculadoras. Além dessas recomendações, outras eram feitas como as que 

defendiam que o trabalho realizado com os alunos deveria ser diverso, contemplando em 

todos os níveis de ensino, aplicações da Matemática em situações da vida real, criação de 
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espaços para discussões entre alunos ou entre aluno e professor e trabalho de investigação. 

Nos anos 80, também em Portugal, a atenção se desloca dos conteúdos matemáticos 

propriamente ditos para a forma como os mesmos são ensinados. Defendem-se mudanças 

profundas no ensino e na aprendizagem da Matemática (APM, 1988; Segurado & Ponte, 

1998), valorizando especialmente a resolução de problemas, mas também as aplicações da 

vida real e ainda a utilização de tecnologia, nomeadamente a calculadora e o computador. 

Ponte (1994) salienta, no entanto, que nos movimentos de reforma curricular, marcados por 

muito debate, era evidente a dificuldade em alterar as práticas que se encontravam em vigor, 

mas sentiam-se intenções reformistas que passavam “por um processo de reformulação de 

modos de pensar e de agir, incluindo a valorização de novos objectivos, o desenvolvimento 

de novos tipos de tarefas e formas de trabalhar bem como novos modelos de interacção 

dentro da sala de aula”(p.2). 

Esse foi um período marcado por iniciativas diversas visando a introdução das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas escolas, nomeadamente com o 

surgimento do Projecto MINERVA (Meios Informáticos no Ensino: Racionalização, 

Valorização, Actualização), desenvolvido entre 1985 e 1994. Relativamente à Matemática 

várias foram as actividades desenvolvidas, utilizando nomeadamente a linguagem LOGO, 

baseada na metáfora ensinar a tartaruga. Na maior parte dos casos, “os alunos envolvidos 

nessas actividades melhoravam a sua relação com a disciplina de Matemática e criavam 

maior predisposição para a aprendizagem dentro da sala de aula, mesmo quando eram alunos 

considerados problemáticos” (Ponte J.P. & Canavarro, 1997, p.97). Embora, no seguimento 

do projecto MINERVA, outros projectos se tenham posteriormente implementado nas 

escolas, o que Viseu (2008) retracta com algum pormenor, este parece marcar de forma 

inequívoca um ponto de viragem na vida das escolas em Portugal. 

Nos finais dos anos 80, documentos programáticos como o Everybody Count (NRC, 

1989) ou o Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics (NCTM, 1989) 

criticavam e desafiavam de forma evidente as práticas de ensino em vigor até essa altura. 

Fazia-se apelo à realização de trabalho de projecto, às tarefas individuais ou em grupo, às 

discussões entre alunos ou entre estes e o professor, fazendo ainda referência ao facto de os 

alunos deverem ter acesso aos computadores para trabalhar individualmente ou em grupo. 

Segundo o NCTM, trabalhando deste modo, os alunos aprenderiam a dar valor à 

Matemática, adquiririam confiança nas suas próprias capacidades em fazer Matemática, 

tornar-se-iam mais aptos na resolução de problemas, além de que aprenderiam a raciocinar 
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matematicamente. Enfatiza-se a importância da Matemática na formação de futuros cidadãos 

matematicamente alfabetizados (Abrantes, 1994; NCTM, 1989) e a noção de poder 

matemático que um aluno deve desenvolver, ou seja, a capacidade para realizar explorações, 

conjecturar e raciocinar de forma lógica, para utilizar métodos matemáticos alternativos, 

para resolver problemas não rotineiros, enfim, considerando-se a Matemática mais do que 

um repositório de conceitos, mas incluindo uma diversidade de métodos de investigação, de 

raciocínio e de comunicação (NCTM, 1991). 

O programa de Matemática do Ensino Básico que se implementou no início da 

década de 90 em Portugal, e de acordo com o Relatório Matemática 2001 (APM, 1998) que 

constituí o estudo mais aprofundado jamais realizado sobre o ensino da Matemática no 

nosso país, mostra que muitas das orientações curriculares tanto no ensino básico como no 

secundário não têm expressão efectiva no dia-a-dia escolar. A exposição do professor e a 

realização de exercícios pelos alunos continuam a ter um lugar predominante nas práticas 

profissionais, sendo pouco salientes a diversificação de tarefas, a contextualização das 

situações de aprendizagem, a exposição de alunos a desafios e a oportunidades de discussão 

aprofundada visando objectivos de ordem superior nomeadamente com recurso às 

tecnologias (APM, 1998; NCTM, 1991; NRC, 1989; Ponte, J.P. & Canavarro, 1997). 

Sendo a Matemática considerada uma disciplina formal, em que é exigido rigor na 

resolução dos exercícios, acaba por tornar-se difícil motivar os alunos para o tipo de trabalho 

proposto. De facto, são diversas as evidências de que os alunos transportam concepções 

empobrecidas sobre a disciplina, transmitidas nomeadamente pelos seus familiares (Borasi, 

1990; Schoenfeld, 1992). De forma a proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem 

mais enriquecedoras e que transmitam uma imagem mais real da Matemática, a realização 

de investigações e a resolução de problemas parecem ter especial pertinência (NCTM, 

1989). Como referem alguns autores, “as investigações constituem um meio privilegiado de 

proporcionar aos alunos uma experiência matemática autêntica, porque facilitam o 

envolvimento num tipo de trabalho que se encontra muito próximo da actividade 

matemática, abrangendo o desenvolvimento e a utilização de algumas capacidades de ordem 

superior que, de um modo geral, não são contempladas noutro tipo de actividades” (Ponte 

J.P., Oliveira, Cunha & Segurado, 1998, p.22). 

Quando em 2001 foi publicado o Currículo Nacional do Ensino Básico (no 

seguimento do Projecto de Gestão Flexível do Currículo), procurando uma nova 
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interpretação do currículo, tendo em vista as competências a desenvolver pelos alunos, 

introduziram-se modificações curriculares particularmente ao nível das finalidades e 

objectivos das aprendizagens, bem como na forma como se apresentam os temas 

matemáticos a abordar. Com a publicação do documento Currículo nacional do ensino 

básico: Competências essenciais (DEB, 2001), além de se definir no que consiste ser-se 

matematicamente competente, faz-se um forte apelo à realização de trabalho não rotineiro 

como a resolução de problemas, actividades de investigação ou realização de projectos e 

jogos. As atitudes, capacidades e conhecimentos que, de forma integrada, são necessários 

para que um aluno seja matematicamente competente envolvem: a predisposição para 

raciocinar matematicamente, explorando situações problemáticas, procurando regularidades; 

o gosto e a confiança para realizar actividades intelectuais que envolvam raciocínio 

matemático; a capacidade para discutir e comunicar ideias e descobertas com recurso a uma 

linguagem clara e consistente; a compreensão de conceitos como conjectura, teorema e 

demonstração; a capacidade de entender um problema e desenvolver um processo de 

resolução ensaiando estratégias alternativas; a capacidade de decidir quanto à razoabilidade 

de resultados obtidos e utilizar algoritmos de lápis e papel ou instrumentos tecnológicos; a 

capacidade de apreciar a abstracção presente nas diversas situações qualquer que seja a sua 

natureza, numérica, geométrica ou ambas; e ainda a possibilidade de usar a Matemática em 

combinação com outros saberes na compreensão da realidade (DEB, 2001). 

É neste contexto que facilmente se compreende que hoje se valorizem as actividades 

de investigação desde os primeiros anos de escolaridade (Amaral, 2003), fazendo parte de 

uma listagem de experiências de aprendizagem em que todos os alunos devem ter 

oportunidade de se envolver (DEB, 2001). Actividades que estão em acordo com a ideia de 

que aprender Matemática é fazer Matemática (NCTM, 1991) e que se enquadram na linha 

dos defensores de que os alunos devem ser capazes de utilizar processos que são próprios da 

investigação matemática, como a generalização, estudo de casos particulares, modelação, 

comunicação, análise, exploração, conjectura e prova (Mason, Burton, & Stacey, 1982; 

Schoenfeld, 1991). Como é referido no Currículo nacional do ensino básico: Competências 

essenciais (DEB, 2001, p.68) “Numa actividade de investigação, os alunos exploram uma situação 

aberta, procuram regularidades, fazem e testam conjecturas, argumentam e comunicam oralmente ou 

por escrito as suas conclusões. Qualquer tema da matemática pode proporcionar ocasiões para a 

realização de actividades de natureza investigativa”. 
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Contudo, é sabido que os professores de um modo geral, não fomentam as tarefas 

investigativas de uma forma regular nas suas aulas, do mesmo modo que não utilizam de 

forma regular as TIC no ensino-aprendizagem dos seus alunos (APM, 1998), ainda que a sua 

utilização nas escolas constitua um processo irreversível (Papert, 1997). De resto, referindo-

se à resistência que as escolas têm à mudança, Papert (1997) exemplifica essa realidade 

recorrendo a um professor viajante do século XIX que ao chegar a uma sala de aula dos 

tempos de hoje, ainda que no inicio estranhasse os cortes de cabelo, o vestuário utilizado ou 

alguns objectos, rapidamente conseguiria tomar conta da turma, o que já não sucederia, se de 

um cirurgião viajante se tratasse, ao chegar a uma moderna sala de operações. 

Não será com estranheza que o projecto europeu IPETCCO (Peralta, 2002), 

analisando a utilização das TIC nas práticas de ensino-aprendizagem dos primeiros anos de 

escolaridade em diferentes países do sul da Europa, tenha constatado que em Portugal, 

mesmo no caso de os professores saberem utilizar os computadores, isso não acontece na 

sala de aula com os alunos. Por outro lado, quando ocorre utilização das tecnologias, isso 

não está directamente ligado com a aprendizagem dos alunos. Isto significa que as 

tecnologias ainda não assumem um lugar preponderante nas escolas (Papert, 1997; Salomon, 

2002) apesar de, a nível curricular, poderem existir recomendações nesse sentido, como 

acontece no caso da Matemática. Como referido no Currículo nacional do ensino básico: 

Competências essenciais (DEB, 2001, p.71),“ [relativamente] ao computador, os alunos 

devem ter a oportunidade de trabalhar com a folha de cálculo e com diversos programas 

educativos (…). Entre os contextos possíveis incluem-se a resolução de problemas, as 

actividades de investigação e os projectos”  

Tal como nos referem Peralta e Costa (2007), “ Os professores não parecem estar 

conscientes de uma abordagem curricular centrada no aluno, com ênfase em práticas 

individualizadas e diferenciadoras, nem parecem preocupar-se com abordagens 

construtivistas que usam TIC para enfatizar metodologias abertas, trabalho de projecto, 

actividades autónomas e de investigação, isto é, um contexto privilegiado para explorar o 

potencial pedagógico das TIC”(p.82). Dito de outro modo, os professores não exploram 

possíveis ambientes de aprendizagem em que a tecnologia poderia servir de ferramenta para 

que o currículo se centrasse no aluno, proporcionando, dessa forma, aprendizagens 

significativas (Jonassen, 2007; Salomon & Perkins, 1996). 



8 

 

Considerando a tecnologia essencial no ensino e aprendizagem da Matemática, 

estaremos em linha com os princípios do National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM, 2000) quando defende que a tecnologia melhora a aprendizagem da Matemática 

porque liberta o aluno de tarefas rotineiras e por vezes morosas, possibilitando a 

visualização de modelos que de outro modo seriam inacessíveis, contribui para um ensino 

mais eficaz da Matemática desde que o professor saiba adequar os conteúdos e souber 

decidir se, quando e como deve ser usada, e ainda porque influencia a Matemática que é 

ensinada, uma vez que permite explorações que de outro modo não seriam possíveis 

(NCTM, 2000). 

De acordo com Papert (1997) deve a Escola aproveitar o que denomina de “poder 

das crianças” que, utilizando já e cada vez mais o computador, pressionam e criam 

condições para que a mudança se verifique. Segundo o autor, entre as crianças e os 

computadores existe como que um caso amoroso, que faz com que a inclusão das 

tecnologias na sala de aula não tenha de vencer resistências por parte dos alunos, embora 

exija o cuidado de criar contextos de aprendizagem em que o aluno possa explanar todo o 

seu potencial cognitivo (Costa, 2007; Jonassen, 2007; Papert, 1994). 

Em síntese, e com base no que foi exposto, vejamos a figura 1 que se segue em que 

se representa o que denominaremos de primeira aproximação ao objecto de estudo.  

 

 

Figura1: Primeira aproximação ao objecto de estudo. 
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Se as tecnologias são uma realidade cada vez mais presente nas nossas escolas, 

interessa pois compreender se de algum modo elas podem contribuir para uma melhor 

aprendizagem da Matemática, se nos possibilitam novas formas de trabalhar em Matemática, 

contribuindo para que se desenvolva o gosto pela disciplina, modificando as concepções 

existentes acerca da mesma, criando também uma visão diferente desta e se de algum modo 

facilitam a realização de trabalho investigativo. 

 

2. O problema e as questões de investigação 

Depois do exposto, de algum modo evidenciámos a evolução do pensamento, em 

particular no que à aprendizagem da Matemática diz respeito e à valorização cada vez maior 

de determinadas competências que um aluno deve desenvolver. Tais competências como a 

capacidade para investigar, explorar, conjecturar, raciocinar de forma lógica e desenvolver a 

aptidão para utilizar vários métodos matemáticos na resolução de problemas de natureza não 

rotineira, possibilitam a formação de cidadãos matematicamente competentes.  

Em síntese parece-nos que o Deficit de utilização de tecnologia como ferramenta 

para a melhoria das aprendizagens em Matemática, nomeadamente para propor aos alunos 

tarefas de natureza investigativa será o problema que importa investigar. Como também 

referimos, os professores nem sempre fomentam as tarefas de natureza investigativa nas 

aulas e nem sempre exploram de forma efectiva a riqueza de ambientes que a tecnologia 

pode possibilitar para a aprendizagem, o que nos remete para as questões de investigação a 

que, no âmbito deste estudo, procuraremos responder: 

-  Como é que as TIC podem melhorar as aprendizagens em Matemática? 

- Como é que as TIC podem facilitar novas metodologias de aprendizagem da 

Matemática nomeadamente nas tarefas de natureza investigativa? 

 

3. Estrutura interna do texto 

Apresentado o contexto do estudo bem como o problema e as questões de 

investigação, seguem-se os capítulos 2 e 3, que constituem, no seu conjunto, o 

enquadramento teórico em que fizemos uma análise de um conjunto de conceitos que têm a 
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ver com a introdução de tarefas de natureza investigativa (Capítulo 2) bem como com a 

utilização das TIC em sala de aula (Capítulo 3). 

No Capítulo 4 (Metodologia), apresenta-se o enquadramento metodológico do 

estudo, assim como uma apresentação detalhada dos procedimentos e da construção dos 

instrumentos de recolha de dados e de análise utilizados. 

Segue-se o Capítulo 5 (Apresentação e discussão de resultados), em que se 

apresentam os principais resultados obtidos. 

No final teremos o Capítulo 6 com as conclusões estudo, onde para além de 

realçarmos o que de mais fundamental foi por nós constatado, daremos resposta às questões 

por nós colocadas anteriormente e apresentaremos recomendações que resultam deste 

mesmo estudo. 

Apresentamos, ainda, em apêndices e anexos instrumentos que utilizámos e que 

foram de extrema importância para a realização do nosso trabalho. 
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CAPÍTULO 2 
 

AS TAREFAS DE INVESTIGAÇÃO 

EM MATEMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CAPÍTULO 2. AS TAREFAS DE INVESTIGAÇÃO EM MATEMÁTICA 

 

Nota introdutória 

Dada a frequente confusão existente em torno dos conceitos de investigação 

matemática e resolução de problemas, por partilharem algumas características, e por nos 

parecer adequado, teremos oportunidade de clarificar esses conceitos no âmbito do nosso 

estudo. 

Abordaremos também o modo como as investigações são encaradas pelos professores, 

uma vez que dependendo da forma como são encaradas, a sua implementação e condução em 

sala de aula, poderá ser condicionada. Daremos particular atenção a este aspecto. 

Por nos parecerem assumir um papel bastante relevante no processo ensino-

aprendizagem, debruçar-nos-emos ainda, na visão e nas concepções dos alunos relativamente 

à Matemática. 

 

1. Investigações e resolução de problemas 

 

“As actividades de investigação podem ser importantes actividades 

educativas. São bastante úteis no desenvolvimento e consolidação de 

conceitos específicos e de ideias matemáticas. Relacionam-se com 

processos de raciocínio importantes. Podem permitir uma visão mais 

ampla da Matemática, muito mais próxima da verdadeira prática do 

matemático” (Ponte & Matos, 1992). 

 

Antes de mais devemos referir que quer nos refiramos à resolução de problemas quer 

nos refiramos a investigações, ambas as situações proporcionam actividades que envolvem 

processos complexos de pensamento. Proporcionam aos alunos a possibilidade de 

experimentar, discutir, formular, conjecturar, generalizar, provar, comunicar ideias e tomar 

decisões (Serrazina, Vale, Fonseca, & Pimentel, 2002), mas dada a proximidade entre estes 

dois conceitos é recomendável clarificar alguns aspectos. 
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Segundo Ernest (1996), quando estamos perante a resolução de problemas existem 

questões formuladas à partida, se estamos perante uma investigação, a formulação de questões 

é o primeiro objectivo a atingir. As questões serão, efectivamente, o aspecto que melhor 

permite distinguir estes conceitos. Na resolução de problemas as questões apresentadas ao 

aluno são específicas, nas actividades de investigação as questões iniciais são geralmente 

vagas e o aluno tem de as trabalhar para as tornar mais concretas (Ponte, Oliveira, Cunha, & 

Segurado, 1998).  

 Contudo, além da importância dada às questões, Ernest (1996) identifica um outro 

aspecto também relevante para a distinção entre estes conceitos e que tem a ver com os 

objectivos. Perante um problema procuramos chegar a determinados objectivos não 

imediatos, numa investigação o objectivo é a exploração. Como Pirie (1987) refere sob a 

forma de metáfora que numa investigação, “o importante é explorar um aspecto da 

Matemática em todas as direcções. O objectivo é a viagem, não o destino”(p.2). 

Para que estejamos perante um problema matemático, segundo Orton e Forbisher 

(1996), teremos de ter uma situação em que individualmente o aluno reconheça a existência 

de uma meta a alcançar, aceite a realização de algumas tarefas tendo em vista a obtenção 

dessa mesma meta, mas não tenha nenhum procedimento matemático conhecido pronto a ser 

utilizado e que permita alcançá-la directamente. 

Ponte (2005) propõe-nos uma classificação de diferentes tarefas matemáticas tendo em 

consideração duas dimensões fundamentais, são elas o grau de desafio matemático e o grau de 

estrutura. Para Ponte, o grau de desafio tem directamente a ver com a percepção de 

dificuldade de uma questão, e que varia, entre os pólos de desafio reduzido e desafio elevado. 

Quanto ao grau de estrutura, e em linha com o exposto anteriormente, as tarefas podem ser 

fechadas quando claramente é dito o que é dado e o que é pedido e abertas quando existe 

indeterminação significativa no que é dado, no que é pedido, ou em ambas as coisas. Fazendo 

o cruzamento destas dimensões, obtemos quatro quadrantes (Figura 2), para os quais é 

possível associar diferentes tarefas matemáticas. 
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Figura 2. Relação entre diversos tipos de tarefas, em 

termos do seu grau de desafio e de abertura (Ponte, 2005). 

 

 

Podemos verificar que tanto as investigações como os problemas constituem uma 

tarefa de desafio elevado diferindo na estrutura, ou seja na sua abertura. Se nos problemas 

estamos perante uma tarefa mais fechada, nas investigações estamos perante uma tarefa mais 

aberta. 

Clarificando um pouco mais esta questão, Frobisher (1994) subdivide em dois grupos 

o que inicialmente, e de modo genérico, apelida de „problema‟ tal como se mostra na figura 3: 

 

 

Figura 3. Relação entre problemas e investigações (Frobisher, 1994) 

citado em Brocardo, 2001. 
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Por um lado, se o que nos é proposto é uma actividade convergente (com uma meta 

clara), conhecemos o objectivo a atingir, deveremos procurar o método para chegar a uma 

resposta, estamos perante um problema. Se estivermos perante uma actividade divergente 

(sem uma meta clara) em que a decisão do método de exploração a adoptar seja decidida pelo 

aluno, estaremos perante uma investigação. No caso das investigações, Frobisher distingue 

um problema de finalização em aberto (open-ended) em que é explorada a situação e se deve 

procurar um objectivo de um problema aberto (open problem), em que não está especificada 

nenhuma meta tendo o aluno de escolher um objectivo. Forbisher considera ainda um terceiro 

tipo de investigação, quando é conhecido o objectivo, e deve ser escolhido o método de 

exploração. Este caso não é considerado por Ernest (1996), enquanto investigação, 

precisamente pelo facto já referido que, numa investigação o objectivo é a própria exploração 

onde este não deve ser conhecido, deve ser da responsabilidade do aluno tal como o método 

de exploração. 

Outro aspecto relevante para a clarificação de conceitos, tem a ver com as estratégias a 

seguir. Se na realização de problemas faz sentido falar em heurísticas como as que são 

propostas por Pólya (1945), tal não se torna fácil de fazer numa investigação tais as possíveis 

explorações que se podem fazer. 

Embora diversos autores se tenham dedicado a estudar a resolução de problemas, as 

heurísticas de Pólya são incontornáveis dada a sua relevância prática. Segundo Pólya a 

resolução de um problema passa por quatro fases;  numa primeira fase é preciso compreender 

o problema, deve pensar-se qual é a incógnita? Quais são os dados? Qual é a condição?... Na 

segunda fase deveremos encontrar conexões entre os dados e a incógnita, pensar se já vimos 

este problema antes? Se conhecemos um problema parecido com este e já resolvido?... 

podemos também pensar em problemas relativamente semelhantes mas mais simples. Na 

terceira fase é o momento de executar um plano verificando todos os passos e analisando a 

sua correcção. No final, a quarta e última fase, examinamos a solução obtida, pensando se é 

possível verificar o resultado? Se é possível chegar ao resultado por um caminho diferente? 

No fundo o que Pólya nos propõe são quatro fases e um conjunto de estratégias associadas a 

cada uma delas. 

Para Oliveira (1998) “o conceito de actividade de investigação pretende aproximar a 

actividade do aluno à do matemático”(p.14)  e como tal, nas investigações, são envolvidos 

processos iminentemente matemáticos que a autora propõe na figura 4: 
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Figura 4. A actividade de investigação (Oliveira, 1998) 

 

 

Numa investigação parte-se de uma situação que tem de ser compreendida e de um 

conjunto de dados que devem ser interpretados e organizados para se formularem questões e 

para as quais se criam conjecturas. Tais conjecturas têm de ser testadas e com a recolha de 

mais dados, novas conjecturas se podem fazer ou se podem confirmar as iniciais. Passando o 

teste, tem de ser demonstrada a sua veracidade de modo a que essa conjectura seja uma 

propriedade matemática devidamente validada. De notar que o ciclo que se cria pode ter que 

ser revisto em qualquer momento e também é de assinalar que uma mesma situação pode 

originar várias resultados levando a percorrer o ciclo por diversas vezes (Ponte & Matos, 

1992).  

Depois de analisar todas as fases pelas quais se passa numa actividade de investigação, 

também Brocardo (2001) conclui que o aluno desenvolve uma actividade próxima da dos 

matemáticos profissionais uma vez que é necessário formular questões e conjecturas bem 

como provar que estas resistem aos testes, constituindo um trabalho que a autora define por 

não linearidade. Contudo, como facilmente se depreende, se determinado teste realizado não 

confirmar uma conjectura torna-se necessário voltar atrás e reformulá-la. 

 

2. Os professores e o currículo 

Sendo diversas as interpretações e os significados atribuídos a currículo, faz sentido 

falar de um currículo prescrito ou formal dos normativos legais, do currículo planificado pelo 
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professor, do currículo real posto em prática pelo professor na sua sala de aula, do currículo 

aprendido pelos alunos, entre outros. Alguns autores como Gimeno (2000), referem-se 

inclusivamente à existência de um currículo oculto, como sendo tudo o que de algum modo 

contribui para a aquisição de saberes, competências, valores ou sentimentos, resultantes de 

processos e condições que a vivência nas Escolas possibilita, que fomenta inúmeras 

aprendizagens que não constam nos programas previamente elaborados.  

Como refem Ponte, Matos e Abrantes (1999), os professores não têm todos o mesmo 

tipo de relação com a Matemática nem a sua visão do currículo é a mesma sugerindo que a 

implementação de trabalho não rotineiro em sala de aula, como é o caso das investigações 

matemáticas, está fortemente correlacionado com a interpretação que é feita do currículo 

oficial. De acordo com essa interpretação, o professor tende a adoptar práticas que de algum 

modo facilitam tal implementação ou, por outro, a tornam mais improvável ou mesmo 

impraticável, pelo menos do modo que se entende neste estudo. 

Para Ponte (2005), a gestão do currículo tem a ver não só com o modo como o 

professor interpreta esse mesmo currículo, mas também como o molda em dois níveis: a um 

nível macro, traduzido nas planificações da prática lectiva, e a um nível micro, que se 

relaciona com a sua concretização em sala de aula. Dessa gestão curricular resulta a 

construção do currículo na turma, estando sempre em reajustes, sendo o aluno o centro dessa 

função (Gimeno, 2000; Ponte, 2005), e da qual devem resultar as principais decisões a adoptar 

no processo ensino-aprendizagem. 

Na elaboração da planificação das suas aulas, quer seja a um nível macro, quer seja 

num nível micro, o professor, de forma mais ou menos explícita, assume uma estratégia de 

ensino que terá como ponto fulcral a actividade do professor e a actividade do aluno. Ponte 

(2005) considera que há duas estratégias básicas que se podem assumir nessa planificação: a 

que se denomina de ensino directo e de ensino-aprendizagem exploratório. No ensino directo 

o professor assume o papel de transmissor do conhecimento, segue as recomendações do 

programa e procura garantir que o aluno adquira esse conhecimento. Dado o carácter 

expositivo dos conteúdos, é um ensino também designado por ensino expositivo. No decurso 

das aulas, os alunos não assumem um envolvimento especial e as suas participações, no 

essencial apenas servem para acompanhar a apresentação feita pelo professor. Além da 

exposição dos conteúdos, neste tipo de ensino, os exercícios em que o professor procura 

aplicar os conhecimentos apresentados assumem grande importância, sendo que uma boa 
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aprendizagem corresponde, principalmente ao facto de se conseguirem resolver todos os 

exercícios propostos. 

No ensino-aprendizagem de tipo exploratório que, por vezes, se denomina por ensino 

por descoberta ou ensino activo, tem como característica principal o facto de o professor não 

expor ou explicar tudo, reservando para o aluno uma significativa parte do trabalho de 

descoberta e de construção de conhecimento.  

Ainda segundo Ponte, devemos considerar a existência de situações intermédias entre 

o ensino directo e o ensino-aprendizagem exploratório. Por exemplo, o professor pode 

incentivar a participação dos alunos durante os momentos expositivos do ensino directo, ou 

quando, ocasionalmente propõe tarefas mais abertas. Não é uma ou outra tarefa ocasional que 

define o tipo de ensino, mas sim o trabalho que regularmente é realizado na sala de aula. 

Desse modo também se entende que num ensino-aprendizagem exploratório possam existir 

momentos expositivos. 

Tendo sempre o professor a possibilidade de integrar nas suas aulas um espírito 

investigativo, qualquer que seja o programa em estudo, uma interpretação mais fechada do 

currículo acaba por reduzir bastante os benefícios da actividade investigativa. Como referem 

Silva et al. (1999), perde-se a possibilidade de diferenciação entre os alunos, uma vez que 

todos farão o mesmo caminho, ou são bastante previsíveis tal como as questões colocadas. 

Por outro lado, se o professor interpretar o currículo de um modo mais flexível, as actividades 

investigativas podem inserir-se no trabalho regular dos alunos em sala de aula com todo o 

potencial pedagógico que lhes está associado. 

Como referem Ponte, Santos e Brunheira (1999), para alguns professores o currículo é 

encarado como um documento com força de lei, a respeitar especialmente no que diz respeito 

aos conteúdos, enquanto para outros, é um documento orientador, adaptável em função das 

condições de trabalho e muito em especial em função das características dos alunos. Para os 

primeiros o currículo é para ser seguido à risca, para os segundos, há liberdade de o 

interpretar de forma a fazer adaptações e até recriações também em função das concepções 

sobre o que significa ensinar e aprender Matemática (Amaral, 2003; Schoenfeld, 1992).  

Pires (2001) considera que atendendo à diversificação do público escolar se impõe 

uma gestão curricular que seja dinâmica e que vá ao encontro das necessidades e exigências 

da sociedade moderna contribuindo para que o aluno tenha uma uma visão abrangente da 
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actividade matemática, promovendo nos alunos a compreensão dos processos matemáticos e 

ajudando-os a desenvolver o seu raciocínio matemático (NCTM, 2000). 

 

3. Os professores e as investigações matemáticas 

Nem todos os professores se posicionam de igual modo face às investigações 

Matemáticas. Se para alguns professores é interessante manter uma atitude investigativa, 

resolver problemas e fazer explorações matemáticas, para outros essas actividades não 

interessam especialmente. Se para os primeiros a realização deste tipo de tarefa faz com que 

se envolvam em experiências matematicamente ricas, os segundos estão longe de viver 

habitualmente situações de natureza investigativa (Oliveira et al., 1999). 

Golgenberg (1999), argumenta que a natureza aberta das investigações pode levar o 

aluno a colocar questões em domínios nos quais o professor poderá não se sentir confortável, 

defendendo que este deve ter uma formação matemática sólida. Como nos refere Mason 

(1978), “o aluno não está no mesmo estado que o originador”(p.45), o que implica que o 

professor não possa prever todas as ocorrências de uma aula com estas características. Num 

estudo efectuado por Jaworski (1994), citado por Brocardo (2001) e por Ponte et al. (1998), é 

referida a existência de uma tensão didáctica em vários professores durante o 

desenvolvimento de investigações devido à dificuldade em decidir a forma de fazer emergir 

os resultados que se pretendiam. Explicitando essa ideia, a autora cita Mason: 

Quanto mais explícito sou sobre o procedimento que espero que os 

meus alunos efectuem, mais provável é que eles o efectuem sem recurso à 

compreensão do que o procedimento é suposto indicar; isto é, mais eles 

tomarão a forma pela substância … Quanto menos explícito sou sobre os meus 

objectivos  (…) menos provável é que eles encontrem o que se pretendia ou que 

percebam o seu significado.(p.180). 

 

Em concordância com as palavras de Mason, e relativamente a esses receios dos 

professores, também Ponte et al. (1998) afirmam: 
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Os professores tendem a ficar embaraçados quando a discussão toma 

caminhos imprevistos, o que pode acontecer tanto com alunos mais velhos 

como com alunos mais jovens. Eles estimulam e encorajam os alunos mas têm 

dificuldade em colocar boas questões que os orientem sem lhes “dizer tudo” 

(p.122). 

 

Os mesmos autores também referem que os professores têm dificuldade em gerir o 

tipo de apoio a prestar aos alunos, bem como na promoção de discussões durante ou após a 

realização de investigações: 

 

Têm também dificuldade no dosear do apoio a prestar aos alunos, 

umas vezes dando apoio de mais e outras vezes de menos (…)  Por vezes dão 

pistas a mais logo na fase de introdução da tarefa. Raramente promovem 

discussões intermédias a meio do percurso e por vezes nem fazem a discussão 

final. (p.122). 

 

Como se depreende, vários são os momentos em que o professor tem de tomar 

decisões quanto à sua acção durante o trabalho investigativo, nomeadamente em cada uma das 

fases identificadas por Christiansen e Walter (1986) a que faremos referência adiante. 

 

4. As investigações matemáticas em sala de aula 

Sempre que se fala de uma aula em que vai ser ensinado um qualquer conteúdo de 

Matemática, logo se pensa que a sequência mais óbvia dos principais momentos da aula será: 

em primeiro lugar a explicação da matéria pelo professor, seguindo-se a resolução de 

exercícios pelos alunos e depois a correcção dos mesmos. Estaríamos assim perante uma aula 

tradicional baseada no ensino directo. A introdução de tarefas de natureza investigativa na 

aprendizagem da Matemática (do Primeiro Ciclo) rompe por completo com as práticas e com 

as dinâmicas da aula tradicional. Como nos refere Amaral (2003), “constitui algo novo que 

coloca desafios às crenças estabelecidas quer quanto ao modo de entender a Matemática, quer 

quanto à forma como percebermos a aprendizagem e o processo como as crianças evoluem na 

aprendizagem quer ainda ao modo como entendemos o ensino”(p.9). 
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Fazer essa ruptura com as práticas mais tradicionais é para muitos professores um 

grande desafio, embora a investigação tenha revelado que a natureza das actividades que têm 

dominado nas nossas escolas visando “aquisição de conhecimentos” e o domínio de técnicas 

de cálculo, não garantem a sua aplicabilidade em situações novas (Abrantes, P., Ferreira, & 

Oliveira, 1995). Para além da aquisição de conhecimentos importa desenvolver nos alunos 

capacidades/aptidões, bem como atitudes/valores que se podem adquirir através da resolução 

de problemas, fazendo e testando conjecturas, investigando. 

Trabalhar em sala de aula com recurso a tarefas de investigação, envolve, segundo 

Christiansen e Walter (1986), três fases. Numa primeira fase é introduzida a tarefa, numa 

segunda segue-se o desenvolvimento do trabalho e, para terminar, numa terceira fase, faz-se 

uma discussão final sobre o processo e sobre os resultados. Também Ponte et al. (1998) 

consideram as três fases indicadas anteriormente, esclarecendo alguns aspectos. Na fase de 

introdução da tarefa pelo professor, a mesma pode ser apenas um ponto de partida ou ser uma 

questão bem definida. Sobre a fase de realização da tarefa os autores sublinham a 

oportunidade que o professor tem de interagir com os alunos. Sobre a discussão final, 

destacam o momento da apresentação de resultados pelos alunos e a oportunidade para a 

colocação de novas questões. 

Não esquecendo um momento muito importante que corresponde à preparação de 

aulas em que tarefas de investigação vão ser propostas, Ollerton (1994) citado por Ponte et 

al.(1998), refere que uma investigação pode iniciar-se em condições muito diversas, existindo 

contudo questões e situações que potenciam de forma mais evidente as mesmas. Nessa 

medida, Ollerton refere que para planificar este tipo de tarefas é necessário ter em conta que 

as mesmas: 

- sejam um começo apropriado para todos os alunos trabalharem; 

- forneçam oportunidades ricas para muitos desenvolvimentos; 

- possibilitem que sejam trabalhadas uma variedade de competências 

de conteúdo; 

- criem oportunidades para os alunos explorarem ideias e colocarem 

questões; 

- apoiem diferentes tipos de intervenções do professor desde o colocar 

questões ao explicar e expor; 
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- permitam aos alunos tomar a maior parte da responsabilidade no seu 

desenvolvimento; 

- tenham uma variedade de resultados, alguns dos quais podem ser 

inesperados; 

- permitam que o conteúdo seja processado; 

- extraiam contextos transcurriculares “reais”, tais como usar 

informação de um jornal, ou contextos de resolução de problemas; 

- sempre que possível tenham um começo prático de forma a prover 

experiências concretas a partir das quais abstracções possam ser feitas. 

(p.64). 

Importará no entanto considerar que a preparação deste tipo de aula tem ainda outras 

variáveis que não podem ser descuradas, nomeadamente a inexistência de recursos materiais 

apropriados (e.g. manipuláveis, equipamento informático) ou mesmo a preparação do 

professor para pôr os alunos a trabalhar individualmente ou em grupo. 

Segundo Abrantes (1994), embora a Matemática esteja associada a tarefas rotineiras, a 

sua natureza favorece a aprendizagem cooperativa uma vez que possibilita inúmeras ocasiões 

para a discussão de conjecturas, argumentos, estratégias de resolução de problemas. 

Diferentes investigações sugerem que o trabalho de grupo pode trazer efeitos positivos a 

vários níveis nomeadamente na compreensão de conceitos, na comunicação, na motivação dos 

alunos, na persistência e ainda no sentido de cooperação. Outros autores, por seu lado, 

referem questões sensíveis nomeadamente no que respeita ao facto da possibilidade de criar 

uma menor responsabilidade individual e menos pensamento independente (Blumenfeld et al., 

1991). 

Optando por trabalho em grupo, o professor tem que gerir diversas situações, como a 

sua dimensão e a sua constituição, além de por vezes ter de gerir o funcionamento interno do 

mesmo estimulando a cooperação entre os seus elementos. Alguns autores, como Bishop e 

Goffree (1986), defendem que o trabalho de grupo, desde que coordenado com trabalho 

individual e com discussões envolvendo toda a turma, deve estar associado a uma necessária 

mudança da natureza das actividades. O trabalho em pequeno grupo pode constituir um fórum 

onde os alunos podem entre si questionar-se, fazerem uma efectiva discussão de ideias, 

podem ainda cometer erros, ouvir as ideias dos outros e fazer críticas construtivas (NCTM, 

1989). 
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5. A condução das investigações pelo professor 

No primeiro momento de uma aula com investigações, ou seja no momento da 

introdução da tarefa, o professor tem um papel decisivo para o sucesso do trabalho que se 

segue, muito em especial se os alunos não tiverem o hábito de trabalhar deste modo. 

A tarefa proposta poderá ser escrita podendo incluir uma pequena apresentação oral 

clarificadora da mesma, explicando o trabalho pretendido e contribuindo para criar um 

ambiente de aprendizagem favorável. Em alunos do primeiro ciclo, ou seja, em alunos mais 

novos, pode incluir uma leitura em grande grupo, acompanhando a mesma com comentários 

(Fonseca, Brunheira, & Ponte, 1999). Quanto maior for a experiência dos alunos neste tipo de 

trabalho, maior será a sua independência relativamente ao professor nesta fase, tendo os 

alunos maior facilidade em trabalhar autonomamente. A tarefa pode até ser proposta apenas 

oralmente ou apenas por escrito desde que seja clara, pois como nos alertam Porfírio e 

Oliveira (1999), por vezes expressões diferem ligeiramente nos termos utilizados podem dar 

diferentes orientações aos alunos. 

Segundo Mason (1991), ”uma questão é apenas um conjunto de palavras com um 

ponto de interrogação”(p.16), podendo não gerar qualquer investigação. Como tal, o modo 

como o professor se posiciona na introdução da tarefa é fundamental. Na mesma linha, 

Lerman (1989) defende que uma tarefa de investigação pode até ser proposta de forma 

afirmativa como no caso seguinte: 

 

Considera triângulos de lados inteiros. Existem três triângulos com 12 unidades de 

perímetro. Investiga. (p.77). 

 

Na segunda fase da investigação, ou seja na fase de desenvolvimento do trabalho pelos 

alunos, a função do professor será de ajudar a desenvolver a atitude investigativa (Fonseca et 

al., 1999).  

Na fase de desenvolvimento da tarefa, sendo solicitado frequentemente pelos alunos, o 

professor terá de tomar algumas decisões quanto à sua intervenção. Num estudo realizado por 

Oliveira (1998) com o objectivo de estudar as perspectivas e práticas de professoras do 3º 
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ciclo do Ensino Básico no desenvolvimento de actividades de investigação, uma das 

professoras interrogava-se sobre a legitimidade e oportunidade de auxiliar os alunos em 

ocasiões em que denotavam dificuldades que não conseguiam ultrapassar. Mason (1991) 

considera, no entanto, que é função de professor fazer ver ao aluno a necessidade de se 

convencer a ele próprio e aos outros da validade dos seus argumentos. 

Ainda que o professor não deva ser muito interventivo, segundo o NCTM (1994) deve 

frequentemente questionar os alunos sobre o “porquê” dos seus comentários, provocando 

reflexão e significado para os mesmos (Como explicam isso? Qual a relação entre essas 

ideias? Porque é que dizes que não poderá ser…?). Em muitas das vezes que o professor é 

chamado a intervir é para validar conjecturas feitas pelos alunos, mas nessa situação não é 

aconselhado que o professor responda de forma a emitir uma opinião, mas incentivar o 

espírito crítico, a reflexão e a procura de argumentos que permitam confirmar ou refutar essas 

mesmas conjecturas (Ponte, J. P. et al., 1998). 

Ainda segundo os mesmos autores, é fundamental que o professor tenha criado um 

ambiente de trabalho em que os alunos se sintam com confiança na apresentação e 

argumentação de ideias e que as mesmas serão valorizadas. Segundo Wood (1996) é 

fundamental que exista interacção entre os alunos para que a aprendizagem realizada seja uma 

actividade com significado. Para Ponte et al.(1998), embora muito diferente da existente 

quando ocorre exposição de matéria ou realização de exercícios, a interacção entre professor-

aluno apenas muda de natureza. 

A terceira fase do trabalho investigativo, a da discussão final, é uma fase fundamental, 

uma vez que a sua ausência implicaria perder o sentido da investigação. Para Christiansen e 

Walter (1986), “actividades de síntese e de retrospectiva guiada no final de uma actividade 

têm uma significância decisiva para a construção individual da Matemática pelo aluno como 

domínio do conhecimento socializado e do saber-fazer”(p.269). É da reflexão sobre a mesma 

que resulta a aprendizagem (Bishop & Gofree, 1986). 

No estudo realizado por Oliveira (1998) a que já nos referimos, constatou-se que a 

professora que detinha uma menor experiência neste tipo de trabalho com os seus alunos, 

sentia um maior receio de não os conseguir envolver de forma eficaz na discussão final. 

Na perspectiva de Wood (1995), no momento da discussão, em vez de procurar uma 

resposta certa, o professor deve salientar as diversas abordagens feitas pelos alunos. Tal como 
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refere, “o professor tem oportunidade de ver as coisas sob a perspectiva dos alunos e pode 

compreender os métodos individuais usados por eles”(p. 9). Deve contudo valorizar tanto as 

explorações mais interessantes da tarefa proposta, como as mais modestas (Mason, 1996). De 

facto é importante que o professor considere as contribuições que os diversos grupos de 

trabalho trazem para a discussão. Como moderador da discussão, o professor deve incentivar 

a comunicação de estratégias, fazer o confronto das diferentes abordagens, criar um ambiente 

propício para uma efectiva clarificação de ideias quanto ao trabalho desenvolvido e ajudar a 

efectuar conclusões. 

Em forma de síntese de diversos estudos, Brocardo (2001) indica-nos um conjunto de 

conclusões relativamente aos assuntos agora tratados: 

- a exploração de tarefas de investigação envolve tensão entre dar aos 

alunos liberdade de decidir sobre como orientar o seu trabalho e o objectivo 

do professor de que eles aprendam determinadas coisas. Também a pressão do 

tempo dispendido, condiciona o nível da autonomia que o professor consegue 

dar aos alunos; 

- reconhecem-se várias potencialidades a este tipo de actividades: 

permitem ensinar aos alunos como fazer matemática, ter uma ideia mais 

completa das sua capacidades e competências e constituem um desafio que 

entusiasma os professores; 

-propor aos alunos investigações envolve algumas dificuldades e 

resolução de dilemas. As fases de introdução e discussão revestem-se de vários 

tipos de complexidade. No apoio à exploração feita pelos alunos é 

particularmente problemático decidir sobre o tipo de intervenção que o 

professor deve fazer de modo a ajudar a ultrapassar os impasses a que o s 

alunos chegam mas preservando a liberdade de exploração dos alunos; 

- no apoio à exploração das tarefas de investigação distinguem-se 

modos de raciocínio didáctico e diferentes papéis do professor; 

- Uma maior experiência do professor em propor este tipo de 

actividade aos alunos parece influenciar uma maior facilidade em integrar as 

investigações no seu plano curricular e em orientar o trabalho dos alunos. 

(pp.152-153). 
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Ponte et al. (1998), depois de estudarem várias narrativas de investigações 

matemáticas realizadas em sala de aula, concluem que os professores se entusiasmam com 

este tipo de trabalho, além de reconhecerem capacidades neles próprios para conduzirem as 

investigações, na adaptação das tarefas propostas aos seus alunos, na relação criada com os 

grupos de trabalho, nas discussões e até na tomada de decisões em momentos críticos. 

 

6. As concepções dos alunos relativamente à Matemática 

Neste estudo consideramos concepção sobre a Matemática (“belief”) com o sentido 

proposto por Schoenfeld (1992), que se relaciona com “compreensões e sentimentos de um 

indivíduo que moldam as formas como ele se envolve no comportamento 

matemático”(p.358), mas também com o sentido proposto por Matos (1992), em que as 

concepções se podem expressar utilizando atributos com carácter dicotómico tal como fácil-

difícil ou útil-inútil, estando em construção constante face à realidade. 

Segundo Schoenfeld (1985), o modo como se comporta uma pessoa quando tem de 

ultrapassar um problema matemático é resultado da interacção entre quatro categorias que 

parcialmente se sobrepõem: os recursos (conhecimentos mobilizáveis); as heurísticas 

(estratégias para ultrapassar situações não lineares); o controlo (gestão de recursos e tomada 

de decisões); e o sistema de concepções (perspectiva que permite a operacionalidade das 

categorias anteriores). Daí a importância fundamental das concepções na aprendizagem dos 

alunos. 
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Segundo Schoenfeld (1992), citado por Abrantes (1994), as concepções típicas dos 

alunos sobre a natureza da Matemática são as que se apresentam de seguida no Quadro 1 

(Concepções típicas dos alunos sobre a natureza da Matemática). 

 

 

- Os problemas da Matemática têm uma e uma só resposta correcta. 

-Há apenas uma maneira de correcta de resolver um problema de 

Matemática – geralmente, a última regra que o professor explicou à turma. 

- Os alunos vulgares não podem esperar compreender a Matemática 

mas apenas memorizá-la e aplicar aquilo que aprenderam de um modo 

mecânico. 

- A Matemática é uma actividade solitária feita por indivíduos em 

isolamento. 

-Os alunos que compreendem a matéria serão capazes de resolver 

qualquer problema que lhe seja passado em cinco minutos ou menos. 

- A Matemática que se aprende na escola tem pouco ou nada a ver 

com o mundo real. 

- A demonstração formal é irrelevante nos processos de descoberta ou 

invenção. 

 

Quadro1. Concepções típicas dos alunos sobre a natureza da 

Matemática – Schoenfeld (1992) citado por Abrantes (1994). 

 

Salientando a importância das concepções, Spangler (1992) considera evidente o ciclo 

vicioso que se forma entre concepções e aprendizagem. Segundo esta autora, se por um lado 

as experiências de aprendizagem contribuem para as concepções do que significa aprender 

Matemática, também as concepções contribuem para o modo como encaramos novas 

aprendizagens. A esse propósito, a autora considera importante o facto dos alunos tomarem 

consciência das suas próprias concepções face à Matemática, constituindo a colocação de 

questões de natureza mais aberta, uma oportunidade para a tomada dessa consciência. 

Adoptando um sentido lato às concepções dos alunos, poderemos considerar o que se 

apelida de sistemas de concepções (“belief systems”), a respeito da Matemática, da sua 

actividade e do seu conhecimento, que nos permite falar em visão da Matemática como um 

conjunto de concepções. (Borasi, 1990; Schoenfeld, 1985). 
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Relativamente ao facto das aprendizagens matemáticas dos nossos alunos ser quase 

exclusivamente adquirida por memorização passando pela repetição exaustiva de exercícios 

semelhantes, contribui para que o aluno tenha uma visão dualista, em termos de certo-errado 

da Matemática, que ao nível das concepções podem caracterizar-se organizando-se em quatro 

categorias (Borasi, 1992), conforme se mostra no Quadro 2 (Concepções típicas de uma visão 

dualista da Matemática). 

 

   Categorias                                     Concepções 

Alcance da actividade 

Matemática 

Fornecer a resposta correcta para problemas dados que são 

sempre bem definidos e têm soluções exactas e pré-

determinadas. 

Natureza da actividade 

matemática 

Recordar e aplicar de modo apropriado procedimentos 

aprendidos para resolver certos problemas. 

Natureza do conhecimento 

matemático 

Tudo é ou certo ou errado, tanto a respeito de factos e 

procedimentos como dos resultados da actividade matemática 

de cada pessoa.  

Origem do conhecimento 

matemático 

Sempre existiu como produto acabado; de vez em quando, os 

matemáticos descobrem novas partes, enquanto os alunos 

absorvem os produtos acabados como lhe são transmitidos. 

Quadro 2. Concepções típicas de uma visão dualista da 

Matemática  (Borasi, 1990) citado por Abrantes (1994). 

 

Em síntese e perante as concepções típicas apontadas por Schoenfeld quanto à 

natureza da Matemática, bem como as apontadas por Borasi, típicas de uma visão dualista da 

Matemática, podemos inferir que os alunos, de um modo geral, não concebem outras 

abordagens para a aprendizagem da Matemática para além da resolução de tarefas rotineiras, 

não existindo assim espaço para uma aprendizagem cooperativa com debate de ideias e para a 

interpretação e validação de resultados, levando-nos a dizer que os alunos têm uma visão 

empobrecida do que pode ser aprender Matemática (APM, 1998). 
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7. Os alunos e as investigações 

Face à visão que os alunos têm da Matemática, parece ser uma boa estratégia 

promover novas concepções quanto à aprendizagem, envolvendo-os em tarefas não rotineiras, 

constituindo as investigações matemáticas uma boa oportunidade.  

Tanner (1989), no estudo com carácter de investigação-acção intitulado “O ensino das 

investigações e da resolução de problemas”, constatou que os professores envolvidos nesse 

projecto defendiam que os alunos preferiam fazer páginas seguidas de exercícios e que 

gostavam de alguma segurança vinda pelo facto de chegarem a respostas certas. Afirmavam, 

inclusivamente, que a realização de investigações apenas estaria ao alcance dos alunos mais 

dotados e que portanto nem todos os alunos conseguiriam realizá-las, servindo no entanto as 

mesmas para os manter sossegados. Com o desenvolvimento do projecto, os professores 

foram modificando as suas opiniões, pois começaram a constatar que, se por um lado, tinham 

necessidade de explicitar cada vez menos o que os alunos deveriam fazer, por outro lado, eles 

assumiam agora uma nova atitude perante este tipo de actividade. 

Sendo normalmente consideradas pelos alunos actividades complexas e de elevada 

dificuldade, as investigações constituem boas oportunidades para debate e reflexão (Ponte & 

Matos, 1992). Não sendo a actividade envolvendo formulação e resolução de problemas 

substancialmente diferente da actividade desenvolvida por um matemático profissional 

(Ernest, 1991), as investigações constituem de facto, uma actividade complexa mesmo para 

matemáticos profissionais. Fazer descobertas não é simples mesmo tratando-se de pessoas 

claramente motivados pelas investigações em que estão envolvidos(Davis & Herst, 1980). 

Contudo, como diz Papert (1997) “as crianças como todas as outras pessoas, não preferem a 

´´facilidade´´, querem o ´´desafio´´ e o ´´interesse´´ , o que implica dificuldade”(pp.83-84). 

Ainda que se possam considerar as investigações como um trabalho que não está ao 

alcance de todos os alunos por envolver capacidades de ordem superior, segundo Abrantes 

(1994), não se devem separar das capacidades básicas, uma vez que se desenvolvem em 

conjunto.  
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8. Síntese  

Embora tanto a actividade da resolução de problemas como as investigações 

matemáticas envolvam, pela sua natureza, processos complexos de pensamento em que o 

aluno tem a possibilidade de conjecturar, generalizar, provar, comunicar ideias e tomar 

decisões, tendo por isso bastantes aspectos em comum, em alguns aspectos são distinguíveis 

(Serrazina et al., 2002). Se em ambas as situações o aluno está perante uma tarefa que 

constitui um desafio elevado, podemos distingui-las no que se refere à sua estrutura, uma vez 

que a resolução de problemas constitui uma tarefa de natureza mais fechada, sendo as 

investigações, pelo contrário, tarefas de natureza mais aberta (Ponte, 2005). 

Na resolução de um problema existem questões que à partida estão formuladas, já o 

primeiro objectivo de uma investigação é precisamente formular questões, uma vez que as 

que inicialmente são apresentadas são intencionalmente demasiado vagas (Ponte, J. P. et al., 

1998). No entanto, e embora as questões diferenciem estas tarefas, também os objectivos as 

distinguem. Nos problemas, os objectivos não são imediatos, mas são conhecidos, motivo 

pelo qual poderemos designar a resolução de problemas como uma actividade convergente, 

tendo o aluno de decidir qual o método a adoptar para atingir o objectivo pretendido 

(Frobisher, 1994). Nas investigações, por não existir uma meta clara, consideram-se 

actividades divergentes (Frobisher, 1994), e tanto o objectivo a atingir como a escolha do 

método de exploração é da responsabilidade do aluno (Ernest, 1996). Sintetizando esta ideia, 

Ernest (1991) considera que na resolução de problemas temos de “abrir um caminho para uma 

meta”(p.285), enquanto que numa investigação o que se procura é ”explorar um terreno 

desconhecido, mais do que uma viagem com um objectivo específico”(p.285). Reforça assim 

a ideia que numa investigação, mais que o objectivo a atingir interessa a exploração de todas 

as possibilidades e, não existindo uma resposta correcta, interessa sobretudo a formulação de 

conjecturas e a argumentação dos alunos sobre as suas conclusões (Pirie, 1987). Assim se 

compreende que também ao nível das estratégias se possam distinguir as investigações 

matemáticas das actividades de resolução de problemas. Se na resolução de problemas faz 

sentido falar na utilização de heurísticas, nas investigações e, pelas inúmeras possibilidades de 

exploração que podem tomar, a indicação de estratégias a adoptar é muito difícil (Ponte, J. P. 

et al., 1998).  

Dado que também os professores não se relacionam todos do mesmo modo nem com o 

currículo nem com a Matemática (Goldenberg, 1999; Ponte et al., 1999), a introdução de 
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tarefas de investigação em sala de aulas pode, para alguns, assumir uma maior importância 

que para outros. Na prática, da gestão que é feita do currículo, resultam planificações e 

práticas em que este tipo de tarefa ocorre de forma mais ou menos regular (Oliveira et al., 

1999; Ponte, 2005). No entanto, como vimos e independentemente, da frequência da 

realização de investigações em sala de aulas, podemos identificar três fases na sua 

consecução: a introdução, o desenvolvimento e a discussão final (Christiansen & Walther, 

1986). 

Reconhecendo-se que na fase de introdução da tarefa o professor assume um papel 

decisivo pela forma como a apresenta, podendo fazê-lo de diversas maneiras e utilizando 

suportes materiais diversificados (Fonseca et al., 1999; Lerman, 1989; Mason, 1991; Porfírio 

& Oliveira, 1999), é defendida a ideia de nesse momento o professor deve assumir um espírito 

investigativo para que os alunos sintam a verdadeira essência da tarefa (Ponte, J. P. et al., 

1998). 

Na segunda fase, a de desenvolvimento da tarefa, em que o trabalho se deve centrar no 

aluno, além de o professor ter de conviver com a denominada tensão didáctica, pela ansiedade 

de que determinados resultados sejam atingidos (Jaworski, 1994), tem também de conviver 

com a incerteza do caminho que as explorações podem assumir (Mason, 1978; Ponte, J. P. et 

al., 1998). Embora não devendo intervir demasiado, deve ainda assim, manter um clima de 

aprendizagem propício, ou seja, um ambiente em que os alunos se sintam confiantes. 

Quanto à terceira fase, a da discussão final, o professor deve dentro do possível 

fomentar a discussão logo que se dê por terminada a fase anterior para que elementos 

importantes de reflexão não se percam (Ponte, Ferreira, Brunheira, Oliveira, & Varandas, 

1998). Esta é uma fase que alguns autores consideram fundamental (Cockcroft, 1982), pois é 

aí que é feita a reflexão sobre o trabalho desenvolvido que resulta na aprendizagem 

propriamente dita (Bishop & Gofree, 1986). Nesta fase é necessário ainda que atenda a todas 

as contribuições dos alunos ainda que mais modestas (Mason, 1996; Wood, 1995). 

Sendo típicas as concepções dos alunos relativamente à natureza da Matemática que os 

leva a terem desta disciplina uma visão em que todas as questões têm apenas uma resposta 

correcta, se resolvem sempre do mesmo modo e em que tudo está certo ou errado, 

constituindo-se como uma disciplina em que tudo foi já descoberto, leva-nos a considerar que 

os alunos têm uma visão empobrecida do que pode realmente ser a aprendizagem da 
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Matemática (APM, 1998; Borasi, 1990). Uma visão que deve ser contrariada constituindo as 

investigações matemáticas uma boa oportunidade para o conseguir. 
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CAPÍTULO 3. AS TIC NA SALA DE AULA 

 

Nota introdutória 

Podendo a utilização de tecnologia na sala de aula assumir diferentes tipos e 

consequentemente diversos graus de implicação cognitiva dos alunos, faremos uma possível 

clarificação e identificação dessas mesmas tipologias e suas respectivas consequências na 

aprendizagem. 

Clarificaremos o conceito de ferramenta cognitiva que tal como poderemos constatar 

envolve os alunos em pensamento crítico, em pensamento de ordem superior. Abordaremos 

também o construtivismo como perspectiva de aprendizagem bem como as aprendizagens 

significativas. 

No final faremos referência à utilização das TIC nas aulas de Matemática e suas 

implicações. 

 

1. Aprendizagem mediada pelas TIC 

 

“Não acredito, apesar de este ser um pressuposto tradicional de grande 

parte do ensino, que os alunos aprendam a partir de computadores ou 

a partir de professores. Pelo contrário, os alunos aprendem pensando 

de forma significativa, sendo o pensamento activado por actividades 

que podem ser proporcionadas por computadores ou por professores 

“(Jonassen, 1996). 

 

 

Dada a existência de diversas perspectivas na utilização de computadores na educação, 

Jonassen (2007) propõe uma classificação que nos permite uma melhor compreensão das 

diferentes utilizações possíveis e suas implicações na aprendizagem. Segundo Costa (2007), 

“É uma classificação interessante e útil também porque assenta, em última análise, na 

distinção entre diferentes tipos e graus de implicação cognitiva dos alunos no trabalho com 

computadores”(p.182). Nessa classificação, Jonassen identifica e distingue: 

     - Aprender da tecnologia (learning from); 

     - Aprender sobre tecnologia (learning about); 

     - Aprender com tecnologia (learning with). 
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Se a utilização do computador tiver como finalidade substituir ou, indirectamente, 

ajudar o professor na sua tarefa de transmissão de conhecimentos, estaremos perante o 

denominado ensino assistido por computador (EAC). Neste tipo de ensino, é recorrente a 

apresentação de diapositivos, filmes, tutoriais, programas de repetição e prática (drill 

exercices) entre outros. Estamos, assim, perante o que Jonassen apelida de aprender da 

tecnologia, que assenta na ideia que o computador assegura a transmissão de conteúdos e em 

que o alunoé um mero receptor do que lhe é apresentado. 

Algumas desvantagens são apontadas a este tipo de perspectiva que teve bastante 

aplicação principalmente nos anos 70 e 80, nomeadamente pelo facto de permitir a repetição. 

“Infelizmente, o princípio behaviorista em que estes exercícios se baseiam não apoia, e muito 

menos proporcionam, o pensamento complexo necessário a uma aprendizagem significativa 

para a resolução de problemas, para a transferência de competências para novas situações ou 

para a construção de ideias originais, entre outros”. (Jonassen, 2007, p.17). As vantagens são 

as de permitir dar resposta a diferentes ritmos de aprendizagem, possibilitando que um aluno 

possa ter momentos para praticar e repetir exercícios o número de vezes que for necessário. 

São frequentemente utilizados programas que têm exercícios organizados por ordem crescente 

de dificuldade e programados para dar reforços positivos aos alunos através de sons ou 

imagens.  

Se o que se estuda é a própria tecnologia, isto é, se a tecnologia for o objecto de 

estudo, por exemplo se forem estudadas as componentes físicas do computador, estaremos a 

aprender sobre tecnologia. Esta abordagem surgiu da convicção que era necessário ter 

conhecimentos acerca do computador para termos no futuro cidadãos mais competentes em 

termos tecnológicos. Este modo de entender a aprendizagem tem a ver com a denominada 

literacia tecnológica ou informática, tão necessária dada a crescente evolução destes meios. 

Hunter (1983, p.9) citado por Jonassen (2007), diz tratar-se “[d]as competências e 

conhecimentos necessários a todos os cidadãos para sobreviver e prosperar numa sociedade 

que é dependente da tecnologia para tratar a informação e resolver problemas 

complexos”.(p.9). 

Respondendo a essa convicção, os currículos escolares ainda recentemente incluíram 

disciplinas com o objectivo de estudar as tecnologias, embora, segundo alguns autores, uma 

eficaz utilização da tecnologia não passe pela compreensão do modo de funcionamento da 

mesma. Tal como nos refere Papert (1997), será mais adequado apoiar “especialmente, as 
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utilizações do computador nas quais o aluno está de facto a usá-lo e não a aprender coisas 

sobre ele”(p.232). Do mesmo modo, para se se utilizar uma máquina de lavar roupa, não se 

torna necessário frequentar um curso que nos ensine a trabalhar com ela (Jonassen, 2007). 

Por último, a aprendizagem com tecnologia distingue-se das anteriores, porque nesta 

perspectiva o aluno é um agente activo na construção do conhecimento, assumindo o 

computador um papel de parceiro de aprendizagem. Esta perspectiva “parece responder, pelo 

menos aparentemente, às exigências de maior complexidade cognitivas colocadas por 

algumas das aprendizagens escolares, nomeadamente as que vão para além da memorização 

de conhecimento objectivo e de conhecimento de rotinas relativamente simples” (Costa, 2007, 

p.185). 

Segundo Jonassen (2007), na utilização do computador como parceiro de 

aprendizagem, não é necessária uma utilização de aplicações sofisticadas para que se facilite o 

desenvolvimento cognitivo do aluno. Esse mesmo desenvolvimento também se obtém 

recorrendo, por exemplo, a simples folhas de cálculo ou outro tipo de aplicações. O que 

realmente importa é o modo como as aplicações são utilizadas. Particularmente no caso da 

Matemática, muitas foram as experiências de aprendizagem bem sucedidas utilizando a 

linguagem LOGO desenvolvida por Papert, ou com a utilização de programas de geometria 

dinâmica como o Geometer´s Sketchpad, o Cabri-Géometre, ou o GeoGebra. Podendo 

assumir diferentes formas as tecnologias permitem a criação efectiva de ambientes 

exploratórios, espaços de descoberta e de simulação onde os alunos podem criar, manipular e 

testar os efeitos das suas decisões. 

Segundo Jonassen (2007) poderemos afirmar que os alunos aprendem com as 

tecnologias quando os computadores: 

- Apoiam a construção de conhecimento, permitindo a representação de ideias, 

percepções e convicções e a produção de bases de conhecimento multimédia organizadas. 

- Apoiam explorações, permitindo o acesso a informações e a comparação de 

perspectivas, convicções e visões do mundo. 

- Apoiam a aprendizagem pela prática, permitindo a simulação de problemas e 

contextos significativos da realidade e a existência de um espaço seguro, controlado e 

estimulante para o pensamento do aluno. 
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- Apoiam a aprendizagem pela conversação, permitindo a colaboração com outros e a 

discussão, a defesa de ideias e a construção de consensos e conhecimento entre membros de 

uma comunidade de aprendizagem. 

- São parceiros intelectuais que apoiam a aprendizagem pela reflexão, permitindo a 

articulação do que os alunos sabem, possibilitando também a negociação e construção pessoal 

de significados.  

A utilização do computador na perspectiva a que anteriormente fizemos referência, 

originou o conceito proposto por alguns autores (Derry, 1990; Jonassen, 2007) de ferramentas 

cognitivas (Mindtools) e que Jonassen define do seguinte modo: 

As ferramentas cognitivas são ferramentas informáticas adaptadas ou 

desenvolvidas para funcionarem como parceiros intelectuais do aluno, de modo 

a estimular e facilitar o pensamento crítico e a aprendizagem de ordem 

superior”.(p.21). 

Aprender com ferramentas cognitivas é fomentar o empenho dos alunos e uma maior 

reflexão sobre a aprendizagem: os alunos envolvem-se activamente na criação de 

conhecimento. A aprendizagem com ferramentas cognitivas, implica que o aluno tenha de se 

empenhar mais sobre o que está a estudar. Não é possível utilizá-las sem que o aluno reflicta 

sobre o que está a aprender (Jonassen, 2007). 

Paul (1992) considera que o pensamento crítico consiste em competências como 

apreender o significado de uma afirmação, saber julgar se há ambiguidade numa linha de 

raciocínio e se determinadas afirmações se contradizem ou não.  

Não sendo possível definir exactamente o que é um pensamento de ordem superior, 

pode, no entanto, reconhecer-se quando ocorre, desde que se verifiquem as suas 

características: Para Resnick, J. B. & Klopfer (1987) e Resnick, L. (1987) esse tipo de 

pensamento tende a ser não algorítmico por não se antecipar a acção; complexo, pois o 

processo a seguir não se descortina totalmente de forma imediata; conduz frequentemente a 

soluções múltiplas, cada uma com custos e benefícios, vantagens e desvantagens; envolve 

julgamento com nuances e interpretação; envolve a aplicação de múltiplos critérios, que por 

vezes entram em conflito uns com os outros; envolve incerteza, pela existência de situações 

em que nem tudo é conhecido; envolve auto-regulação, não permitindo constantes chamadas 
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de atenção de outros ou decisões alheias; envolve imposição de significado, numa desordem 

aparente; e exige esforço, nomeadamente um trabalho mental considerável. 

 

2. Construtivismo e aprendizagens significativas 

Anteriormente fizemos referência à utilização de aplicações nomeadamente destinadas 

à geometria dinâmica, tal como nos referimos à linguagem LOGO criada por Papert nos finais 

dos anos setenta e que veio romper com as práticas behavioristas muito recorrentes no ensino 

assistido por computador. Davam-se assim os primeiros passos numa perspectiva de 

aprendizagem construtivista que tem os seus fundamentos nas teorias piagetianas, deixando o 

computador de ser a “máquina de ensinar”, passando a poder assumir o papel de uma 

ferramenta pedagógica poderosa (Costa, 2008a). 

O construtivismo como perspectiva de aprendizagem é entendido como uma 

construção de significados tendo como base a experiência do indivíduo. O que o aluno 

aprende depende do que já sabe e das experiências que lhe são propostas. Para esta 

perspectiva de aprendizagem muito contribuíram as investigações de Piaget, Bruner, 

Vygotsky entre outros. O sujeito constrói activamente o seu conhecimento e as suas próprias 

estruturas mentais. Para aprender algo de novo ou mesmo compreender profundamente algo já 

conhecido, tanto se recorre às experiências de um passado distante como aos conhecimentos 

adquiridos com as mais recentes explorações. Compreendendo efectivamente um conceito, 

ficamos habilitados para novas situações de aprendizagem, num processo que é contínuo, 

particular e individual. 

Podemos afirmar que, com o construtivismo, a resolução de situações problemáticas 

implica não só o comportamento observável como os processos intelectuais ligados à 

aquisição e organização da experiência. O conhecimento resulta da interacção do sujeito com 

o meio, pelo que a Escola deve proporcionar situações de aprendizagem de modo a que o 

aluno se possa envolver activamente na construção do seu próprio conhecimento, 

possibilitando a aquisição de conhecimentos com menos probabilidade de se degenerem com 

o tempo (Jonassen, 2007). 
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Bruner identifica a existência de factores ou princípios fundamentais no processo de 

aprendizagem e construção do conhecimento (Sprinthall & Sprinthall, 1990): (a) motivação; 

(b) estrutura; (c) sequência; (d) reforço. 

Relativamente à motivação, Bruner considera que todas as crianças têm uma vontade 

intrínseca para aprender e a curiosidade é uma evidência disso mesmo. Além da curiosidade, 

outra motivação que trazemos desde a nascença é o impulso para adquirir competência, e a 

reciprocidade como motivação inerente à espécie, a necessidade de trabalhar 

cooperativamente. Considerando que as motivações intrínsecas são por si próprias 

recompensadoras e portanto auto-suficientes, Bruner considera que para tirar partido desse 

facto os professores devem propor aos alunos problemas apenas suficientemente difíceis para 

que a motivação intrínseca possa por si só activar a exploração. Se um aluno estiver motivado 

para aprender, demonstrará um maior empenhamento nas tarefas que lhe são propostas 

(Blumenfeld et al., 1991) e mais facilmente se disporá a correr riscos para melhorar o seu 

trabalho, mesmo que para tal tenha de mudar de estratégias e isso lhe cause mais dificuldades 

(Abrantes, 1994). 

Relativamente à estrutura, Bruner defende que qualquer assunto, ou tema, pode ser 

organizado de forma óptima para ser transmitido e compreendido por praticamente qualquer 

aluno. Com o princípio da sequência, o professor deverá começar por ensinar qualquer 

matéria através de mensagens sem palavras, seguindo-se explorações de diagramas e outras 

representações pictóricas e só depois deve comunicar simbolicamente, como o uso da palavra.  

Bruner é favorável ao que designa de aprendizagem por descoberta. As relações são 

descobertas pelas crianças a partir das suas explorações, havendo maior probabilidade de 

ficarem retidas de forma mais eficiente que as que tenham sido meramente memorizadas. A 

aprendizagem por descoberta é importante para o desenvolvimento criativo. “É mais 

conceptual e sucessivos estudos têm demonstrado que a aprendizagem conceptual tem 

consequências mais duráveis que as actividades não conceptuais”.(Spinthall & Spinthall, 

1990, p.242). 

Para Piaget e Bruner aprender é construir modelos ou esquemas para interpretar a 

informação que recebemos, ou seja, uma aprendizagem significativa, que segundo Moreira e 

Masini (1982) é um conceito que se caracteriza pela interacção entre o novo conhecimento e o 

conhecimento prévio. Quando o novo conhecimento adquire significado para o aprendiz, o 
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conhecimento prévio fica mais rico e mais elaborado nos significados. Segundo Ausubel et al. 

(1978), só podemos aprender a partir do que já sabemos e o conhecimento prévio é, 

isoladamente, a variável que mais influencia a aprendizagem. 

Como já referimos, a utilização de ferramentas cognitivas pode promover uma 

aprendizagem significativa. Aprendizagem que, segundo Jonassen, Peck e Wilson (1999) tem 

de obedecer aos seguintes critérios:  

- ser activa – a aprendizagem é resultado de interacção do aluno com o ambiente, da 

manipulação e observação do resultado obtido e em que o aluno constrói interpretações como 

reacção aos resultados da interacção. 

-ser construtiva – os alunos constroem modelos mentais da realidade em consequência 

de uma reflexão baseada nas experiências que tiveram, integrando a sua interpretação das nos 

conhecimentos anteriores. 

-ser intencional – os alunos analisam e tomam decisões sobre a aprendizagem 

nomeadamente ao nível dos objectivos, do percurso e da estratégia.   

-ser autêntica – a acção efectuado pelos alunos enquadra-se na realidade ou num 

ambiente de aprendizagem baseado na realidade. 

-ser cooperativa – os alunos trabalham em grupo, em colaboração, discutindo e 

negociando expectativas, métodos de trabalho e resultados. 

Em oposição a uma aprendizagem significativa encontra-se uma aprendizagem 

mecânica, na qual as novas informações são memorizadas de maneira arbitrária, não 

significativa. 

Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1978) é possível identificar princípios 

facilitadores para a aprendizagem ser significativa, embora considerem que tais princípios se 

adequam a estratégias expositivas. São eles a diferenciação progressiva, em que se defende 

que os princípios gerais do que se vai aprender devem desde logo ser conhecidos e 

progressivamente detalhados, a reconciliação integrada, em que se prevê a exploração entre 

conceitos para se estudarem diferenças e semelhanças e se tornar possível uma reconciliação 

de inconsistências, a organização sequencial, que consiste numa organização sequencial e 
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coerente dos tópicos a leccionar, e a consolidação, que consiste no domínio do que está a ser 

estudado antes de se introduzirem novos conhecimentos. 

Podemos afirmar que perante uma aprendizagem mecânica, e portanto não 

significativa, o conhecimento resultante não interage com as estruturas cognitivas pré-

existentes, o que implica que durante algum tempo o aaluno é capaz de reproduzir a 

aprendizagem efectuada, mas sem lhe atribuir significado. Perante a resolução de problemas 

ou investigações, a experiência prévia é fundamental. Na procura de encontrar uma solução, 

ou de explorar a tarefa proposta, a estrutura cognitiva do sujeito tem de ser reorganizada e 

portanto o problema ou a tarefa de investigação proposta dão um contributo para a realização 

de uma aprendizagem significativa. 

Também Vygotsky (1978) defende que o aluno deve ser activo no processo de 

aprendizagem e que o conhecimento se realiza com base em relações intra e interpessoais. O 

conceito de zona de desenvolvimento proximal é um sério contributo para uma melhor 

compreensão da aprendizagem. Para este autor, zona de desenvolvimento proximal pode ser 

entendido como “a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da resolução independente de problemas e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob orientação de um adulto ou em 

colaboração com companheiros mais capazes”(p.86). O aluno dá sentido e significado à 

informação, extrai uma regra, princípio ou estrutura associada à informação, e com o 

contributo de experiências prévias, i.e; aprendizagens anteriores, recria e gera nova 

informação. É na zona de desenvolvimento proximal que os conceitos já apreendidos se 

encontram com os que estão a ser apresentados de novo. 

Para Vygotsky a zona de desenvolvimento proximal contém o potencial para o 

desenvolvimento. Se sozinha a criança pode ser funcional até um certo nível, em colaboração 

com os outros poderá ser funcional a um nível mais elevado e é nessa zona que se adquire 

capacidades de ordem superior (Abrantes, 1994). Analogamente em relação às ferramentas 

cognitivas, implicando novas formas de raciocínio que reorganizam as formas pelas quais o 

aluno representa o que sabe, estando essas formas de raciocínio na sua zona proximal, as 

ferramentas representam andaimes cognitivos (scaffold thinking) permitindo ampliar e 

reestruturar o funcionamento cognitivo dos alunos (Jonassen, 2007). 
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Costa (2008) indica-nos o que, “pelo menos em termos retóricos”, nos documentos 

oficiais se argumenta em favor de uma mudança em direcção a uma prespectiva 

construtivista: 

 

i) do reconhecimento da importância da acção por parte de quem 

aprende, por oposição ao papel determinante do professor na definição e 

direcção do processo; 

ii) do reconhecimento da importância da comunicação e interacção na 

aprendizagem, por oposição a uma aprendizagem individualista e solitária; 

iii)  do desenho e desenvolvimento do currículo centrado no aluno e nas 

necessidades específicas, por oposição a um currículo centrado quase 

exclusivamente no saber e nos conteúdos preestabelecidos; 

iv) da criação de ambientes e oportunidades de aprendizagens ricos e 

diversificados, por oposição à mera transmissão do saber por parte do 

professor ou do manual escolar; 

v) da preferência pelo conhecimento utilizável, autêntico, pertinente e 

útil, por oposição a um conhecimento inerte, mecânico e, na maior parte das 

vezes, sem grande utilidade prática; 

vi) do enfoque sistémico e holístico na maneira de entender e organizar 

o processo, por oposição a uma abordagem estanque e segmentada a um 

currículo fragmentada e com fronteiras entre as matérias.(p.16). 

 

3. As TIC nas aulas de Matemática 

A utilização das TIC em sala de aula não é um processo adquirido. Muitos são os 

professores que resistem à sua utilização, embora se possam verificar duas posturas 

diferentes: os professores que fazem uso de tecnologia para seu uso exclusivo com o intuito 

de apoiar a tarefa de comunicar e transmitir o saber, e os professores que recorrem à utilização 
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de tecnologia sobretudo ao serviço do aluno, como organizadora e facilitadora da 

aprendizagem. 

Nos casos em que, efectivamente, se faz uma utilização intensa das tecnologias ao 

serviço do aluno, segundo Ponte (2000) o professor e aluno trabalham em conjunto na 

construção do conhecimento, deixando mesmo o professor de intervir unicamente ao nível das 

suas competências disciplinares passando, os professores “de (re)transmissores de conteúdos, 

a co-aprendentes com os seus alunos, com os seus colegas, com os outros actores da 

comunidade em geral (…).” (p.77). Com as tecnologias o professor deixa de ser detentor do 

saber e transmissor incontestável passando assim a assumir um novo papel. 

Nesse novo papel que o professor tem de assumir com a utilização das TIC, não lhe 

basta contudo ter conhecimento a nível tecnológico. Tem de saber adequar novos recursos ao 

processo de ensino-aprendizagem, estar em constante aprendizagem, aprendendo, 

inclusivamente, com os seus alunos. Pelo ambiente de descoberta que se cria com a utilização 

de tecnologia, situações não imaginadas podem surgir, podendo causar alguma insegurança. A 

esse propósito, Santos (2000) alerta-nos para o facto de que experiências mal sucedidas com 

computadores em sala de aula, poderão provocar que um professor não volte a fazer esse tipo 

de trabalho.  

A utilização das TIC, no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, segundo 

Ponte e Canavarro (1997), influencía de forma significativa tanto os objectivos como as 

formas de trabalhar na disciplina. A utilização do computador permite que se relativize a 

importância que se atribui normalmente ao cálculo, até porque o computador o faz de um 

modo mais rápido e de forma rigorosa, incentivando o desenvolvimento de outras capacidades 

de ordem mais superior (e.g. a resolução de problemas, as investigações, a capacidade crítica), 

que em termos de exigência cognitiva estão além do cálculo. Os mesmos autores referem, 

inclusivamente, que as tecnologias no ensino da Matemática contribuem para que a disciplina 

se torne mais acessível aos alunos dado que os alunos com dificuldade em cálculo numérico 

ou algébrico deixam de ficar impossibilitados de compreender e trabalhar as ideias que a nível 

da Matemática são importantes. Desloca-se “a ênfase normalmente dada à aprendizagem de 

técnicas para o desenvolvimento de capacidades relacionadas como o raciocínio 

matemático”(p102). 
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Pelas suas potencialidades, com a tecnologia também nos é possível abordar diversas 

situações matemáticas de um outro modo, em particular, devido às possibilidades que advêm 

das capacidades de representação gráfica que possuem. Ao nível de actividades, permite a 

promoção de trabalho de projecto, modelação e investigação como parte fundamental da 

experiência matemática, possibilitando aos alunos uma actividade, que a nível da Matemática 

pode ser intensa e significativa, favorecendo o desenvolvimento de atitudes positivas face à 

disciplina, proporcionando aos alunos uma visão mais próxima da sua essência. 

Dado que as tecnologias nos libertam de trabalho mais rotineiro e, portanto, menos 

interessante, também Hoyle & Noss (2003) consideram que podemos investir em 

conhecimentos e capacidades de nível superior, nomeadamente em investigação. Desde que 

utilizado de modo conveniente, o computador pode ser de uma grande utilidade em 

investigações matemáticas, pois possibilita a realização de um grande número de 

experiências, de forma rápida e eficiente, o que permite a exploração de situações não triviais. 

Como nos dizem Ponte e Matos (1992), a realização de um elevado número de experiências 

promove estratégias em que são essenciais tais repetições, dada a facilidade em verificar de 

forma rápida o resultado de experiências repetidas, nomeadamente ao nível da visualização 

desses mesmos resultados. Por outro lado, é necessária uma menor capacidade de abstracção 

na realização das investigações. Fará sentido considerar que as tecnologias promovem de 

forma evidente o desenvolvimento de espírito crítico pela estimulação constante que advém 

da necessidade de validar ou refutar resultados das experiências efectuadas. De igual modo, 

promovem a autonomia do aluno por fornecerem de forma instantânea o feedback que o aluno 

necessita para continuar o seu trabalho. 

Para Ponte e Canavarro (1997), as tecnologias, além de promoverem a autonomia, a 

curiosidade e o gosto por aprender, desenvolvem também nos alunos a confiança e o espírito 

de tolerância e cooperação. Dado que os alunos assumem um papel mais activo nas 

actividades realizadas em sala de aula, acedem à experiência matemática de forma a terem a 

possibilidade de investigar, formular e testar conjecturas que eles próprios formularam e que 

posteriormente podem discutir e comunicar.  

Ponte e Canavarro (1997) consideram que as tecnologias são ainda importantes por 

permitirem a criação de contextos de aprendizagem ricos e estimulantes em que os alunos 

sentem a sua criatividade incentivada. Assim se entende o motivo de existirem vários relatos 

de experiências bem sucedidas na Matemática recorrendo a micromundos com a linguagem 
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LOGO, por exemplo. Segundo Papert (1997) um micromundo pode ser entendido como um 

“mundo” suficientemente limitado para que seja possível ser conhecido e explorado 

exaustivamente. Nesses mundos, a utilização do computador (embora Papert esclareça que até 

numa cozinha se podem criar micromundos) “É o tipo adequado de lugar para se aprender a 

utilizar o conhecimento que requer uma profunda mestria”(p.92). 

Ainda que algumas limitações sejam apontadas a essas experiências, nomeadamente: 

representarem problemas muito limitados, envolvendo competências também elas limitadas, e 

ser difícil a generalização desses micromundos pelo facto de não serem de modo geral criados 

pelos próprios alunos; permitem a representação do seu pensamento bem como a exploração, 

manipulação e experimentação tudo com base nas variáveis que os constituem (Jonassen, 

2007). 

 

5. Síntese  

Uma vez que utilizando, apropriadamente, as tecnologias se poderá dar resposta a 

desafios de maior complexidade cognitiva, é defendida a ideia de que estas devem ser 

utilizadas como parceiros de aprendizagem do aluno (Jonassen, 2007; Papert, 1997). Jonassen 

(2007), por exemplo, defende que os alunos podem aprender com as tecnologias, utilizando-as 

como ferramentas cognitivas (Derry, 1990; Jonassen, 2007), constituindo-se como 

facilitadores de pensamento crítico e de aprendizagens de ordem superior. Nesta perspectiva 

da utilização da tecnologia, o aluno constrói o seu conhecimento de forma activa pelas 

experiências de aprendizagem que lhe são propostas e tendo em conta os seus conhecimentos 

anteriores. Estamos, em suma, perante uma abordagem de natureza construtivista que rompe 

com as teorias em que o aluno tem uma atitude passiva na sua aprendizagem. 

Na Matemática, pelas vantagens que a tecnologia pode proporcionar por possibilitar 

que o aluno fique liberto de tarefas rotineiras, por possibilitar uma verificação imediata de 

resultados, pelas suas capacidades de visualização gráfica, por desenvolver nos alunos 

autonomia, curiosidade, confiança e gosto por aprender (Ponte, J.P. & Canavarro, 1997), 

possibilita que as tarefas de natureza investigativa sejam realizadas em ambientes ricos e 

estimulantes. Exemplos de experiências bem sucedidas da utilização de tecnologias na 
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Matemática podem encontrar-se, por exemplo, em relatos de experiências com micromundos 

(Papert, 1997)  ou com aplicações específicas para aprendizagem de geometria dinâmica. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGIA 

 

“Não acredito que haja um único design para a metodologia de uma 

investigação … [uma] boa metodologia para um estudo, tal como um bom 

design para um barco, deve ajudá-lo a atingir o destino de modo seguro e 

eficiente”. (Maxwell, 1996). 

  

Nota introdutória 

Para a realização do nosso estudo, várias foram as decisões que, a nível metodológico, 

tivemos de tomar. De seguida faremos a apresentação das principais opções tomadas tendo 

em vista uma melhor compreensão do nosso objecto de estudo e a resposta às questões de 

investigação inicialmente colocadas. 

Faremos ainda a apresentação dos principais instrumentos elaborados para proceder à 

recolha e análise de dados, bem como os cuidados colocados na validação dos procedimentos 

de análise.  

 

1. Opções metodológicas 

As investigações que se realizam em termos educativos tal como noutras áreas das 

ciências sociais e humanas desenvolvem-se segundo dois paradigmas, um de natureza mais 

qualitativa e outro de natureza mais quantitativa, dependendo a opção metodológica dos 

objectivos, do tipo de questões a que se quer dar resposta, da natureza do fenómeno estudado, 

bem como das condições em que decorre (Abrantes, 1994). 

No paradigma quantitativo, identificado com o positivismo, o objectivo da 

investigação é o estabelecimento de relações causais e a generalização das mesmas, fazendo 

uma quantificação de variáveis consideradas de forma isolada e independentes do tempo e do 

contexto. Embora o paradigma quantitativo tenha sido dominante a nível dos estudos 

realizados em ciências sociais, o paradigma qualitativo, identificado com o naturalismo, tem 

conquistado um número cada vez maior de seguidores. Podendo assumir diversas 

modalidades, em todas elas se considera a pessoa, sobretudo quando se trata de captar a 

subjectividade inerente ao indivíduo, a sua perspectiva, o significado que atribui a um 

determinado fenómeno. 
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Segundo Bogdan e Biklen (1994) quando se opta por uma abordagem qualitativa, (1) o 

investigador é a fonte principal da recolha dos dados e essa recolha deve ser efectuada no 

ambiente natural; (2) os dados são, predominantemente, de natureza descritiva; (3) mais do 

que os resultados ou produtos, interessam os processos, o “como”; (4) a análise dos dados 

deve ser realizada de forma indutiva; (5) interessa a perspectiva dos participantes, o modo 

como os significados são interpretados. 

Patton (1987) caracteriza as abordagens qualitativas referindo que são naturalistas por 

visarem processos não planeados ou manipulados pela investigação e são indutivas por 

explorarem a descoberta a partir de observações. Mas também, por implicarem envolvimento 

durante um período de tempo razoável com a situação em estudo fomentando que os 

intervenientes se conheçam pessoalmente e intervenham em actividades. Assumem uma 

perspectiva holística por procurarem uma compreensão das situações tanto na sua globalidade 

como na complexidade, assumindo uma visão dinâmica, procurando as mudanças e resultados 

inesperados, estudando profundamente as situações. Estudam poucos exemplos mas 

interessantes por permitirem aprendizagens significativas sobre o fenómeno. 

Segundo Yin (1989), para se escolher a melhor metodologia de investigação a seguir, 

devemos ter em atenção três aspectos: (1) o tipo de questões do estudo; (2) o grau de controlo 

que enquanto investigadores temos sobre variáveis ou acontecimentos; (3) o facto de ser ou 

não um fenómeno que se desenvolve no momento do estudo. A opção pelo estudo de caso é, 

adequado segundo este autor, se estiverem reunidas várias características dos aspectos 

indicados: (i) as questões de investigação são “como”, “porquê” e não questões como “quem”, 

“quantos”, “quando” ou “o quê”; (ii) não é possível controlar acontecimentos ou variáveis; e 

(iii) o que se vai estudar é desenvolvido durante o estudo. 

Na nossa investigação, e por nos parecer estarem reunidas as características definidas 

anteriormente, optámos por uma abordagem de natureza qualitativa e pareceu-nos adequada 

uma abordagem com configuração de estudo de caso. Segundo Merriam (1988), “Um estudo 

de caso é a análise de um fenómeno específico tal como um programa, um acontecimento, 

uma pessoa, um processo, uma instituição ou um grupo social”(p.xiv). Como nos diz Patton 

(1987), seja qual for a unidade de análise, “um estudo de caso qualitativo, procura descrevê-la 

em profundidade, com pormenor, em contexto e de modo holístico”(p.19). No nosso estudo 

procurámos estudar profundamente, como é que as TIC podem melhorar as aprendizagens em 
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Matemática, como é que as TIC podem facilitar novas metodologias de aprendizagem da 

Matemática nomeadamente nas tarefas de natureza investigativa.  

Sendo diversa a tipologia que pode assumir um estudo de caso, Stake (1995) propõe 

uma divisão dos estudos de caso em três tipos: 

Caso intrínseco: se o investigador procura uma melhor compreensão de um caso 

particular que em si mesmo contém o interesse da investigação; 

Caso Instrumental: se o caso serve ao investigador para uma introspecção sobre o 

assunto em estudo, refinar uma teoria, procurar conhecimento sobre algo que não é 

exclusivamente o caso em si funcionando o estudo para uma compreensão de outro(s) 

fenómeno(s); 

Caso colectivo: se for estendido o caso instrumental a vários casos possibilitando 

assim comparações, fomentando uma maior profundidade sobre o fenómeno, população ou 

condição. 

No nosso estudo, pareceu-nos mais adequada a opção por um estudo de caso 

intrínseco, uma vez que o interesse fundamental é o de captar, com alguma profundidade, as 

particularidades das situações estudadas. 

 

2. Selecção da amostra e acesso ao campo 

Tendo como principal propósito permitir compreender de que maneira as 

aprendizagens podem ser mais efectivas recorrendo às TIC e de que forma as potencialidades 

das TIC facilitam a implementação de estratégias de natureza investigativa, tornou-se 

necessária fazer uma escolha cuidada da amostra para a realização do estudo (Stake, 1995). 

Tendo em conta os objectivos de investigação, foram considerados três requisitos para se 

proceder à selecção da amostra: (1) envolver os primeiros anos da aprendizagem da 

Matemática, dado não ser esse o nível de ensino em que leccionamos e, por isso não estarmos 

afectiva e intelectualmente comprometidos com os resultados que poderíamos encontrar 

(Ponte, J. P., 2006); (2) escolher professores bastante identificados com a realização de tarefas 

investigativas em sala de aula e, finalmente, (3) escolher professores que fizessem uso regular 

das tecnologias em sala de aula. 
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Depois de diversos contactos com professores, encontrámos uma professora nas 

condições desejadas. A amostra é constituída por essa professora e pelos alunos de uma turma 

do segundo ano do Primeiro Ciclo do Ensino Básico numa escola de Lisboa, no total de vinte.  

Como anteriormente fizemos referência, adoptámos uma abordagem qualitativa com 

configuração de estudo de caso, pelo que o acesso ao campo se reverte de fulcral importância 

para a compreensão do objecto de estudo na sua globalidade, na sua complexidade e no seu 

contexto (Patton, 1987). 

Realizando-se a recolha de dados no ambiente natural dos sujeitos, o estabelecimento 

de relações de cooperação entre o investigador e estes assume uma importância determinante 

para que a investigação decorra com sucesso. A professora que se dispôs a colaborar neste 

estudo demonstrou sempre grande disponibilidade, pelo que o acesso ao campo decorreu 

sempre de uma forma muito natural, não sendo necessário fazer qualquer tipo de investigação 

dissimulada. Pelo contrário, os alunos tomaram conhecimento de que um trabalho de 

investigação estava a decorrer, tendo sido postos ao corrente dos objectivos pretendidos 

(Bogdan & Biklen, 1994).  

No sentido de facilitar a integração do investigador no espaço onde se desenvolve o 

trabalho que se pretende estudar (sala de aula), a professora apresentou o investigador aos 

alunos tendo criado condições para que, a sua presença passasse a ser, a partir daquele 

momento, uma presença não intrusiva, permitindo que os alunos estivessem à vontade com o 

decorrer do estudo, e que de forma natural se fossem tornando mais cooperantes partilhando 

ideias e trabalhando sem acanhamentos inibidores de uma observação frutuosa. 

 

3. Recolha de dados 

Uma vez que, como já fizemos referência, optámos por um estudo de caso, em que é 

importante a diversidade de instrumentos de recolha de dados para a compreensão das 

representações dos sujeitos (Stake, 1995; Yin, 1989), utilizámos um conjunto de instrumentos 

como o que se apresenta no Quadro 3 (Breve descrição dos métodos adoptados para a recolha 

de dados) e posteriormente teremos oportunidade de expor em detalhe.  
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Breve descrição dos métodos adoptados para a recolha de dados 

Entrevistas à professora Foram realizadas duas entrevistas semi-estruturadas à 

professora, uma no início do estudo, outra no final de 

aulas observadas. Ambas as entrevistas foram registadas 

em áudio para posterior transcrição e análise. 

Observação de aulas Nas aulas observadas fez-se o registo de notas prestando 

atenção aos diversos momentos que constituem uma 

investigação matemática e respectiva actuação dos 

sujeitos. 

Questionamento dos 

alunos 

No final da realização das tarefas de investigação 

matemática, os alunos foram questionados sobre a 

realização dessas tarefas.  

Análise documental 

 

Foram analisados documentos realizados pelos alunos 

durante as tarefas de investigação. 

Quadro 3. Breve descrição dos métodos adoptados para a recolha de dados. 

 

3.1. Entrevistas 

Dado que no âmbito do nosso estudo se reveste de fulcral importância a compreensão 

das representações dos sujeitos relativamente ao objecto de estudo, adoptamos pela realização 

de entrevistas semi-estruturadas à professora no início e no final do processo. Neste tipo de 

entrevista permite-se ao sujeito que este expresse de forma livre e flexível enfatizando os 

aspectos que lhe pareçam mais relevantes, cabendo a nós investigadores a tarefa de balizar a 

informação a recolher dentro do enquadramento teórico utilizado na elaboração dos 

respectivos guiões. 

Visando uma recolha de dados frutuosa, foi nossa preocupação que as entrevistas 

decorressem em local considerado adequado e, dado o elevado grau de colaboração da 

professora, as entrevistas, além de se assemelharem a uma conversa entre amigos, foram 

produtivas pelo facto da professora se encontrar à vontade podendo falar livremente sobre os 

seus pontos de vista (Bogdan & Biklen, 1994; Ghiglione, Rodolphe & Matalon, 2005). Na 

primeira entrevista, foi possível também a obtenção de orientações e a definição da estratégia 

para o desenvolvimento da investigação (Quivy & Campenhoudt, 1992), nomeadamente, em 

questões relacionadas com a observação de aulas a que nos debruçaremos adiante. 
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O facto das entrevistas terem sido gravadas em registo áudio, possibilitou que, durante 

a realização das mesmas, fosse possível prestar toda a atenção ao sujeito e, com a respectiva 

transcrição, fosse viável fazer uma análise cuidada das informações recolhidas utilizando a 

técnica de análise de conteúdo de acordo com os procedimentos que descreveremos adiante.  

Seguindo as recomendações de Miles e Huberman (1994) os guiões das entrevistas 

foram elaborados circunscrevendo-se ao que procuramos compreender. A entrevista inicial 

(ANEXO 1) focou-se na percepção da importância que a professora atribuía à realização de 

investigações matemáticas e às TIC, mas também na percepção da experiência anterior e da 

disponibilidade da professora em utilizar as TIC em tarefas de natureza investigativa. 

Deste modo, a entrevista foi organizada em blocos que passaram desde a legitimação 

da própria entrevista, ao percurso académico e profissional da professora, às suas concepções 

relativamente à matemática e ao currículo, à sua prática pedagógica na condução de aulas, à 

sua relação com as tarefas investigativas e, por último, ao seu posicionamento relativamente à 

utilização de tecnologia para esse fim. 

No caso da entrevista final, também ela organizada por blocos (ANEXO 2) tinha como 

objectivos reflectir sobre a introdução das tarefas investigativas, o seu desenvolvimento e 

discussão e a compreensão sobre o papel que as TIC podem assumir nesse processo.  

 

3.2. Observação de aulas (tarefas de investigação) 

Com o intuito de obtermos uma visão mais detalhada, mas também uma visão holística 

do nosso objecto de estudo, recorremos à observação de algumas aulas acordadas com a 

professora de modo a que nelas se desenvolvessem investigações matemáticas com recurso a 

tecnologia e que de alguma maneira, representasse o tipo de trabalho adoptado pela professora 

nessas situações (Patton, 1987). Assim, tornou-se possível a obtenção de dados no seu 

contexto (Yin, 1989) procurando-se compreender o processo pelo qual os sujeitos constroem 

significados e em que consistem esses significados (Ludke & André, 1986). 

Como já anteriormente fizemos referência a nossa actuação foi não dissimulada, mas 

com o cuidado de actuar de forma “não intrusiva e não ameaçadora”(Bogdan & Biklen, 1994, 

p.68). Participámos ocasionalmente nas actividades dos alunos observados sem deixar de 
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representar o papel de observador. Não perdendo o estatuto, realizámos uma observação que 

segundo Estrela (1984) poderemos designar por observação participada orientada “para a 

observação de fenómenos, tarefas ou situações, nas quais o observado se encontra 

centrado”(p.35). 

Ainda que antes das observações tenhamos estado no campo para minimizar o efeito 

do observador ( i.e; minimizar o efeito de sermos considerados como elementos estranhos 

podendo causar distorções na recolha), as aulas por nós observadas ocorreram entre trinta de 

Abril e vinte e oito de Maio tendo cada observação a duração de duas horas e tendo sido 

proposta em cada uma das quatro observações uma investigação diferente, variando não só 

em relação aos conteúdos tratados, aos recursos utilizados, mas também no modo como a 

professora as conduziu. 

Podendo ser muito vasta a observação, sentimos por isso a necessidade de a limitar 

nos objectivos da investigação (Quivy & Campenhoudt, 1992). Nessa linha pareceu-nos 

adequado recolher dados, em particular, no que respeita a alguns aspectos centrais de cada 

uma das três fases do processo, como se ilustra no Quadro 4 (Momentos da investigação e 

foco de observação). 

 

Momentos Foco da observação 

Introdução das tarefas - Modo como é proposta (oral, escrito, misto, recursos 

utilizados); 

- Organização da turma (distribuição dos alunos); 

- Actuação dos alunos e da professora. 

Realização das tarefas - Desenvolvimento da tarefa (duração, recursos, incidentes, 

obstáculos); 

- Actuação dos alunos e da professora. 

Discussão final - Organização da discussão; 

- Actuação dos alunos e da professora. 

Quadro 4. Momentos da investigação e foco de observação. 

Importa ainda referir que tendo sido uma observação naturalista, optámos por não 

adoptar nenhuma grelha de registo, embora obedecendo às linhas de actuação a que Estrela 
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(1984) faz referência para este tipo de observação, nomeadamente o registo de dados de forma 

sistemática e com a maior precisão possível de forma a tornar possível uma análise rigorosa 

posteriormente.  

As tarefas que foram propostas aos alunos neste nosso estudo resultaram de conversas 

informais que se foram mantendo de forma constante com a professora. Tendo a professora 

muita experiência em investigações matemáticas e tendo pleno conhecimento dos seus alunos, 

foi de forma natural que fomos tomando decisões, considerando a da adequação das tarefas a 

esses mesmos alunos, a tecnologia a utilizar e como seria introduzida.  

A primeira tarefa: Qual é o mais pesado? 

Para a primeira tarefa a propor e, no seguimento das conversas informais com a 

professora, pareceu-nos que seria muito interessante propor uma investigação recorrendo a 

uma applet
1
 disponível na página da internet do National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM), denominada originalmente por Pan Balance-Shapes
2
 dado o entusiasmo que 

poderia constituir para os alunos. 

Na tarefa, que decidimos apelidar por “Qual é o mais pesado?”, os alunos teriam a 

oportunidade de utilizar uma balança de pratos e pesos de quatro tipos, correspondendo a 

quatro pesagens diferentes e indeterminadas; círculos azuis, quadrados vermelhos, triângulos 

rosas e losangos amarelos. Como o título sugere, o que se pretendia era que os alunos 

descobrissem qual dos quatro tipos de pesos era o mais pesado.  

Compreendida a situação proposta, os alunos teriam possibilidade de conjecturar, fazer 

os seus primeiros testes, realizar novas conjecturas, realizar novos testes…desenvolvendo 

uma actividade não linear próxima da que realizam os matemáticos profissionais (Brocardo, 

2001). 

 

 

                                                             
1
 Que em português se designa vulgarmente por apliqueta. 

2 Esta apliqueta pode ser encontrada em http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=33 (consultada em 16 de Junho 

de 2009). 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=33
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No Quadro 5 (Descrição geral da primeira tarefa), que se apresenta de seguida, 

apresentamos uma descrição geral da tarefa, fazendo referência aos seus objectivos, o papel a 

desempenhar pela professora e pelos alunos, organização da turma e papel da tecnologia. 

 

Primeira tarefa 

Título da tarefa “Qual é o mais pesado” 

Objectivo Descobrir qual é o sólido mais pesado fazendo pesagens sucessivas. 

Papel da professora Coordenar o trabalho da aula, moderando as participações dos 

alunos durante a realização da tarefa e nos momentos de discussão.  

Papel dos alunos Conjecturar, testar, provar qual dos pesos é o mais pesado 

realizando experiências sucessivas. 

Organização da turma Trabalho em grande grupo. 

Papel da tecnologia Permitir a realização de pesagens sucessivas pelos alunos. 

Quadro 5. Descrição geral da primeira tarefa. 

Esta tarefa permitiria uma actividade envolvente, estando também nós, tal como a 

professora, envolvidos na descoberta de relações entre os pesos e uma vez que essas relações 

são geradas de forma aleatória, não teríamos acesso prévio aos resultados. Para esta tarefa não 

seria dado qualquer suporte escrito aos alunos. A professora conduziria os trabalhos com a 

turma toda, utilizando um projector incentivando à participação geral dos alunos e solicitando 

a alguns deles que procedessem testes de conjecturas no mesmo computador utilizado na 

projecção. 

A segunda tarefa: Cadeiras à volta de mesas 

Na segunda aula observada apresentar-se-ia, uma vez mais, uma apliqueta, intitulada 

Chairs
3
. Com esta tarefa que intitulámos “Cadeiras à volta de mesas” a proposta de 

investigação corresponderia ao desenvolvimento de técnicas de contagem.  

                                                             
3 Esta apliqueta pode ser encontrada em http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=144 (consultada em 16 de 

Junho de 2009). 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=144
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Tal como para a tarefa anterior apresentamos de seguida a descrição geral da tarefa no 

Quadro 6 (Descrição geral da segunda tarefa). 

 

Segunda tarefa 

Título da tarefa “Cadeiras à volta de mesas” 

Objectivo Desenvolvimento de técnicas de contagem, descoberta de 

expressões geradoras em função de possíveis arrumações para 

as mesas. 

Papel da professora Apelar que os alunos argumentem quando da apresentação de 

resultados. 

Papel dos alunos Descoberta do número de cadeiras necessário em cada situação 

proposta. 

Organização da turma Os alunos devem agrupar-se aos pares. 

Papel da tecnologia Validação de resultados. 

Quadro 6. Descrição geral da segunda tarefa. 

Se num primeiro momento se considerariam mesas todas elas separadas entre si, num 

segundo momento da tarefa, considerar-se-iam mesas juntas de forma linear e numa fase 

posterior agrupadas de forma rectangular. Para esta tarefa a professora entregaria uma 

proposta de trabalho em papel (ANEXO 4) com umas questões mais abertas que outras mas, 

dado o nível etários dos alunos constituiriam, todas elas, verdadeiras investigações 

matemáticas. Nesta tarefa o papel da tecnologia seria menos determinante que na tarefa 

anterior, servindo apenas a partir de certo momento para testar conjecturas. Uma das 

funcionalidades desta apliqueta tem a ver com o facto de permitir dispor as mesas como nos 

parecer conveniente, escondendo (ou não) o número de cadeiras que se dispõem em torno das 

mesmas. Assim, no final da investigação e, verificando se os alunos teriam todos eles 

compreendido as regularidades na arrumação das cadeiras, a professora poderia inquirir a 

turma, dispondo mesas e questionando o número de cadeiras correspondente. 

A terceira tarefa: Pares e ímpares 

Ainda que as apliquetas propostas pelo NCTM, possam ter bastante interesse 

pedagógico, decidimos conjuntamente com a professora propor uma tarefa que não recorresse 
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a esse tipo de recurso. Tal como nos refere Jonassen (2007) as ferramentas informáticas 

podem funcionar como parceiros intelectuais na realização de tarefas sem que seja necessário 

recorrer a aplicações muito sofisticadas, bastando segundo Costa (2007) “aplicações comuns, 

como por exemplo as folhas de cálculo”(p.185), não interessando a ferramenta mas o modo 

como é utilizada. 

Assim, e dado que os alunos em aulas anteriores tinham aprendido a reconhecer 

quando é que um número é par ou ímpar, sem que posteriormente tivessem trabalhado muito 

mais esse conceito, resolvemos propor uma tarefa baseada na utilização de uma folha de 

cálculo, em que, solicitados dois números aleatórios escolhidos pelo aluno, obteríamos o 

resultado da adição e da multiplicação podendo verificar se o resultado seria um número par 

ou ímpar.  

Depois de introduzida a tarefa com questões prévias de forma a recordar aulas 

anteriores, os alunos agrupados aos pares, e recorrendo a computadores portáteis 

(“Magalhães”), teriam a oportunidade de explorar uma folha de cálculo previamente 

preparada. De início, seria solicitada a introdução de dois números pares num separador, 

depois num outro, dois números ímpares e ainda num outro separador, um número par e outro 

ímpar. Para todos esses casos seria calculada de forma automática a soma e o produto 

respectivos, levando os alunos a fazer testes sucessivos, confirmando as suas conjecturas a 

que se seguiria um momento de discussão em grupo. 
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Uma vez mais apresentamos um quadro geral para esta tarefa, neste caso o Quadro 7 

(Descrição geral da terceira tarefa). 

 

Terceira tarefa 

Título da tarefa “Pares e ímpares” 

Objectivo Estudo da soma e do produto entre dois números naturais. 

Papel da professora Gestão dos momentos de discussão. 

Papel dos alunos Descoberta de propriedades da soma e do produto de dois 

números naturais. 

Organização da turma Os alunos agrupam-se aos pares. 

Papel da tecnologia Permitir a realização sucessiva de operações. 

Quadro 7. Descrição geral da terceira tarefa. 

 

A quarta tarefa: Investiga formas 

Para a quarta aula observada seria proposta uma investigação com o software 

GeoGebra
4
 com o intuito de verificar fundamentalmente dois aspectos: em primeiro lugar, se 

o facto de a tarefa apresentada ter um ponto de partida menos definido que as anteriores 

impossibilitava a tomada de decisões, que tipo de trabalho os alunos resolviam fazer e que 

questões colocavam; em segundo lugar, até que ponto os alunos reconheciam as 

potencialidades do trabalho realizado com tecnologia, nomeadamente a representação gráfica 

que o computador possibilita. A tarefa proposta, denominada “Investiga formas” consistiria 

em propor aos alunos que, utilizando as potencialidades do software, em particular nas suas 

potencialidades para a representação de formas geométricas, explorassem as construções 

realizadas e investigassem aspectos considerados relevantes. 

                                                             
4 Desvolvido por Markus Hohenwarter no início dos anos 90, o GeoGebra é um software livre de “matemática dinâmica”, 

premiado internacionalmente conciliando a geometria e a álgebra. 

O GeoGebra pode ser descarregado de forma livre em www.geogebra.org/download/ (consultada em 16 de Julho de 2009). 

 

http://www.geogebra.org/download/
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Dada a infinidade de possíveis explorações possíveis, seria particularmente 

interessante verificar que tipo de trabalho seria desenvolvido, o grau de interacção entre os 

alunos e a interacção com a professora. 

Tarefas menos estruturadas podem levar-nos a discussões bastante ricas (Porfírio & 

Oliveira, 1999). Contudo, e como se poderá comprovar posteriormente esta que poderia 

constituir uma das tarefas de investigação mais interessantes, pela sua abertura, a nosso ver, 

terá sido transformada apenas numa exploração (Ponte, J.P., 2005). Apresentamos um quadro 

geral para esta tarefa, neste caso o Quadro 8 (Descrição geral da quarta tarefa). 

 

Quarta tarefa 

Título da tarefa “Investiga formas” 

Objectivo Exploração de formas geométricas diversas investigando 

propriedades consideradas interessantes. 

Papel da professora Gestão dos vários contributos dos alunos na partilha a toda 

turma de descobertas realizadas. 

Papel dos alunos Descoberta de propriedades geométricas das formas que forem 

exploradas. 

Organização da turma Os alunos agrupam-se aos pares. 

Papel da tecnologia Permitir a representação visual de diversas formas geométricas. 

Quadro 8. Descrição geral da quarta tarefa. 

 

3.3. Questionamento dos alunos 

Atendendo à importância fulcral que as representações dos sujeitos assumem 

relativamente ao objecto de estudo, pareceu-nos importante questionar os alunos sobre alguns 

aspectos considerados relevantes. Assim, no início questionaríamos os alunos relativamente 

ao modo como preferem trabalhar nas aulas de Matemática e sobre a utilização das 

tecnologias. 
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No final de cada actividade de investigação, também os questionaríamos relativamente 

a aspectos relacionados com a produtividade do trabalho que advém da utilização do 

computador, da valorização que fazem da utilização de tecnologia (ANEXO 3).  

 

4. Procedimentos de análise de dados 

Entendendo a análise de dados como um processo sistemático de busca de significado 

a partir dos diferentes dados recolhidos (Bogdan & Biklen, 1994) e, uma vez tratando-se de 

dados de natureza qualitativa, são também de natureza qualitativa as operações de análise a 

que procedemos. 

Podendo ser considerada como uma “segunda leitura” dos dados, que permite que 

além dos significados imediatos ao alcance da leitura normal do leigo, se obtenha um segundo 

significado (Bardin, 1977), ou também como um questionamento com interrogações com 

origem num problema (Rodrigues, 1998), a análise de dados é um processo que permite 

fundamentalmente a extracção do significado atribuído à realidade (Ghiglione, R. & Matalon, 

1978). 

Como sugere Bardin (1977), a análise de conteúdo pode ser entendida como “Un 

esemble de techniques d´analyse des communications visant, par des procédures 

systematiques et objectives de description du contenu des messages, à obtenir des indicateurs 

(quantitatifs ou non) permettant l´inférence de connaissances relatives aux conditions de 

production/réception (variables inférées) de ces messages“ (p.43). 

As unidades de registo e de codificação consideradas na análise obedeceram a critérios 

semânticos, (tema ou ideia) ou seja, com significado complexo e de comprimento variável 

(D´Urung, 1974).  

Em termos metodológicos, para a análise de dados, optámos por seguir o modelo 

iteractivo proposto por Miles e Huberman (1994) que relaciona as várias componentes de 

análise: recolha de dados, redução de dados, apresentação de resultados e conclusões e 

verificação. Utilizámos o software Weft-QDA
5
, dadas as vantagens evidenciadas por 

                                                             
5 Software livre para a realização de análise qualitativa de dados e que se encontra disponível, tal como o seu manual de 

instruções em http://www.pressure.to/qda/ ,( consultada em 24 de Julho de 2009). 

http://www.pressure.to/qda/
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diferentes autores (Bardin, 1977; Costa, 2008a; Huber & Marcelo, 1991; Miles & Huberman, 

1994).  

De salientar a rapidez com que se tornou possível processar os dados e o rigor da 

análise resultante da necessidade de definir de forma unívoca unidades de registo, na 

flexibilização resultante da reutilização dos dados para formular novas hipóteses de trabalho, 

facilidade de armazenamento e de manipulação de dados complexos, na economia de tempo, 

libertando-nos para tarefas mais criativas.  

Relativamente à redução de dados, que na verdade se inicia logo no momento da 

recolha dos mesmos, seguimos as recomendações de Marcelo (1991), citado por Costa 

(2008a). Numa primeira fase da análise e de forma sequencial, fizemos a elaboração de um 

sistema prévio de categorias, definimos operacionalmente as mesmas, seleccionámos uma 

amostra para testar o modelo de análise, procedemos a um contraste de codificações e 

verificámos a sua fiabilidade; codificámos as entrevistas e os dados do questionamento dos 

alunos, revimos o processo de codificação, quando necessário procedemos a nova 

codificação, criámos meta-códigos e novas categorias. As categorias criadas e respectiva 

operacionalização para as entrevistas constituem o APÊNDICE 1 e o APÊNDICE 2, as 

categorias criadas e respectiva operacionalização para o questionamento dos alunos 

constituem o APÊNDICE 3. 

Importará dizer que o sistema de categorias criado visando uma representação 

simplificada dos dados brutos, seguiu as recomendações propostas por Bardin (1977). Em 

concreto, criámos um sistema de categorias em que uma unidade de registo não é codificada 

em simultâneo, em mais do que uma categoria e em que a criação de categorias reflectisse as 

intenções da pesquisa. 

Quanto à codificação também será de referir que compreendendo-a como uma tarefa 

que operacionaliza a redução dos dados, neste nosso estudo foi sendo realizada nas diversas 

análises em simultâneo com a segmentação dos dados. Os códigos utilizados na entrevista 

inicial constituem o APÊNDICE 4, os da entrevista final o APENDICE 5. Os códigos 

utilizados no questionamento dos alunos constituem o APÊNDICE 6. 

Apelidada por Costa (2008a) como aproximação às estruturas significativas do texto 

codificado, percorremos de um modo cuidado e metódico os diversos passos propostos na 

segunda fase da análise, a fase de processar a informação. Fizemos nomeadamente a 
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identificação das unidades de significação ou segmentos, codificámos os segmentos em 

conformidade com os critérios já estabelecidos, procurámos obtermos percepções 

relativamente ao material analisado nomeadamente no que concerne ao estabelecimento de 

pistas de trabalho ou hipóteses interpretativas à análise. Foi também momento para cruzar 

códigos e contextualizar a análise dos dados nos próprios documentos analisados e de 

procurar uma sistematização ao nível de particularidades, padrões, regularidades 

Embora Berelson (1984) tenha caracterizado a análise de conteúdo como uma 

pesquisa visando uma descrição do conteúdo manifesto de forma objectiva, sistemática e 

quantitativa, que desvalorizava o conteúdo latente da comunicação e sendo nosso objectivo o 

de interpretar a informação recolhida, e não apenas descrevê-la ou classificá-la, adoptámos 

uma utilização de códigos de natureza interpretativa e em que se apela à inferência pelo 

codificador, como nos sugere Huberman e Miles (1991) ou mesmo Krippendorff (1980).  

Na terceira fase da análise, mais do que procurar descrições, procurámos distanciar-

nos de forma a elaborar sínteses e conclusões, com base no que Huber e Marcelo (1991) 

denominam de “(re)construção de relações significativas”.  

 

5. Critérios de validação da análise 

Dada a abordagem naturalista do estudo e tendo em conta que os fenómenos sociais se 

organizam de forma coerente, possuindo uma organização que vai “para além da justaposição 

aditiva dos seus elementos [em que] o todo é mais que a soma das partes”(Rodrigues, 1998, 

p.46), a existência de diversas variáveis deve ser considerada numa lógica integrada não 

fazendo sentido considerarem-se independentes dos contextos. Assim sendo, a perspectiva 

dos participantes, quer pelas suas crenças, opiniões, percepções, valores ou interesses, assume 

extremo significado (Rodrigues, 1992, 1998). 

Considerando no entanto as críticas frequentes aos estudos de natureza naturalista por 

insuficiente precisão, objectividade e rigor, é fundamental a adopção de procedimentos de 

validação (Yin, 1989). Neste sentido, passaremos a descrever os critérios de validação 

adoptados, ou seja, de acordo com Guba, a credibilidade, a transferabilidade, a confiança e a 

confirmabilidade. 
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Credibilidade 

Considerado por Guba e Lincoln (1985) como o isomorfismo que se deve estabelecer 

entre os resultados produzidos numa investigação e os fenómenos a que se referem, o valor de 

verdade, ou credibilidade, em estudos de natureza naturalista, é considerada por Rodrigues 

(1998) como a confiança na veracidade dos resultados da investigação e que, numa 

abordagem metodológica como a nossa, se consubstancia na descrição com rigor e pormenor 

de como se conduziu o estudo e do processo que permitiu a obtenção de informação e de 

conclusões. 

Tendo em conta a credibilidade do nosso estudo, várias decisões foram tomadas, 

nomeadamente a adopção de critérios específicos para selecção dos sujeitos com que 

trabalhámos. Para além disso e apelando a uma comprovação pelos implicados, as entrevistas 

foram sujeitas a uma verificação cuidada pela professora que colaborou no estudo mas que, no 

essencial, corresponde a uma revisão permanente da informação e a respectiva corroboração 

dos resultados da análise (Costa, 2008a; Miles & Huberman, 1994).  

Transferabilidade 

Em linha com Guba e Lincoln (1985), a transferabilidade corresponderá segundo 

Rodrigues (1998) ao “grau em que os resultados de uma investigação são aplicáveis a outros 

contextos e a outros sujeitos” (p.49), devendo assim realizar-se uma análise à posteriori com 

recurso a descrições minuciosas analisando da adequação dos resultados a novas situações, 

verificando o seu ajustamento ou adequação (Guba & Lincoln, 1985; Rodrigues, 1992). 

Como nos sugere Rodrigues (1992), mais do que generalizar resultados, procurámos 

reconhecer semelhanças entre objectos e questões dentro ou fora do contexto em estudo. No 

nosso estudo, e por não procurarmos uma generalização de resultados, ficámos pela 

compreensão do objecto de estudo.  

Confiança 

Segundo Rodrigues (1998), em acordo com Guba (1983), a confiança poderá definir-

se como o “grau em que os resultados reflectem com precisão o objecto que pretendem 

representar [que supondo] repetibilidade e replicabilidade, [é] verificável por reaplicação dos 

mesmos instrumentos, ou de equivalentes, e por acumulação de investigações 

repetidas”.(p.50). 



70 

 

Deste modo se entende que no nosso estudo tenhamos realizado, por um lado uma 

recolha de dados com recurso a diferentes instrumentos (triangulação intermétodos) e por 

outro, tivéssemos o cuidado de definir operacionalmente as categorias de análise, fazendo 

ajustes sempre que oportuno, para além da realização do contraste de codificação em 

momentos diferentes (Denzil, 1989; Huberman & Miles, 1991; Stake, 1995; Yin, 1989). 

Confirmabilidade 

Considerada por Rodrigues (1998) como o grau em que os resultados de um estudo 

são apenas resultado do objecto e das condições da investigação e não resultado de 

motivações, interesses ou perspectiva do investigador, a neutralidade foi garantida com base 

na imparcialidade que tentámos colocar nos procedimentos de análise que realizámos. 

 

6. Síntese 

Pela natureza das questões que colocámos, por nos interessar a perspectiva dos 

participantes e pelo estudo se desenvolver no seu ambiente natural, adoptámos uma 

abordagem de natureza qualitativa, na forma de estudo de caso, visando uma compreensão 

dos fenómenos em toda a sua globalidade e complexidade. 

Tendo em conta os objectivos da investigação e decorrendo das decisões 

metodológicas assumidas, seleccionámos uma amostra constituída por uma turma de alunos 

do segundo ano do Primeiro Ciclo e respectiva professora. 

Observámos aulas em que decorreram investigações matemáticas com recurso à 

utilização de tecnologia, entrevistámos a professora antes e depois dessas observações e 

questionámos os alunos depois da realização das tarefas realizadas.  

Para tal, Considerando construímos instrumentos e um sistema de análise de dados que 

permitisse, de forma segura, concluir sobre as questões de investigação de que partimos. 
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CAPÍTULO 5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Nota introdutória 

De acordo com as decisões metodológicas assumidas, das quais fizemos referência 

detalhada anteriormente, apresentaremos de seguida os dados recolhidos, incidindo 

fundamentalmente nas duas entrevistas realizadas, nas quatro aulas observadas, nos 

questionamentos aos alunos no final das investigações realizadas e nos documentos 

analisados. 

 

1. Sobre as entrevistas  

Tal como já fizemos referência, a entrevista inicial ocorreu num momento anterior à 

observação de aulas, tendo por objectivo caracterizar a professora quanto à importância que 

atribui às tarefas de natureza investigativa e às TIC no ensino da Matemática, bem como 

perceber da sua disponibilidade em utilizar as TIC em tarefas de natureza investigativa 

(ANEXO 5). 

A entrevista final que ocorreu depois de observadas as aulas, teve por objectivo 

caracterizar como é que a professora considera que se devem introduzir as tarefas de 

investigação em sala de aula, como se devem desenvolver e como se devem realizar as 

discussões no final das mesmas (ANEXO 6). 

Após a realização das entrevistas, efectuamos a análise tal como descrito no capítulo 

anterior. Apresentamos de seguida uma caracterização das representações e práticas da 

professora, de forma a compreender melhor o seu posicionamento relativamente ao tema em 

estudo.  

De acordo com os dados que recolhemos, pudemos constatar que logo depois de ter 

decidido o seu futuro profissional, de imediato a professora se dedicou à realização de 

formações diversas, mantendo sempre um envolvimento bastante intenso e profundo com a 

profissão, passando pela realização de estudos de pós graduação, encarados como um 

contributo para uma melhor compreensão do seu posicionamento no sistema de ensino. 
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Segundo o que nos afirmou a professora, as vivências que ao longo do tempo foi 

tendo, fazem com que tenha um grande fascínio pela aprendizagem dos alunos, embora 

invista tanto em projectos que os envolva como noutros em que tal não aconteça. Por todos os 

projectos em que já participou torna-se evidente a sua disponibilidade para assumir nos 

mesmos as mais diversas funções e responsabilidades como em mediatecas, centros de 

recursos, na redacção de revistas de associações de professores, entre outros. 

Atribuindo importância à forma como é feita a gestão do currículo, a professora 

defende que os programas, em particular os de Matemática, deveriam dar indicações mais 

claras em relação às práticas a adoptar com os alunos, visando o seu desenvolvimento 

equilibrado ao nível do raciocínio, do pensamento e compreensão da Matemática. 

Deste modo, quanto ao trabalho desenvolvido com alunos, a professora diz-nos 

valorizar a criação de contextos e situações de aprendizagem em que os alunos sejam 

confrontados com situações em que “aprendam a pensar”. Assim, e de acordo com essa ideia, 

a professora desvaloriza as situações em que o aluno é mero reprodutor de técnicas sem 

compreender o que efectivamente está a fazer. Na sua prática lectiva, a professora diz-nos 

valorizar a implementação de situações de aprendizagem que vão para além das tarefas 

repetitivas, valorizando como estratégia de trabalho a criação de situações de aprendizagem 

em que o aluno consiga estabelecer ligações com aprendizagens anteriores. Devendo ser 

desafiantes sob o ponto de vista da aprendizagem, as situações criadas devem também ter em 

atenção de não colocar o aluno perante situações de desconforto que lhe possa retirar o prazer 

na aprendizagem. Valorizando a aprendizagem do aluno nos moldes referidos, em particular 

na Matemática e sempre que possível, gosta de levar os alunos à descoberta, colocando-os 

perante situações desafiadoras. 

Constituindo a diversificação de práticas uma preocupação muito evidente, o facto de 

os alunos terem determinadas expectativas, torna clara a necessidade de realizar com estes 

algum trabalho prévio que os motive para essa mesma diversificação. Tendo modificado ao 

longo dos tempos muitas das suas práticas em sala de aula, a professora valoriza a discussão 

com os alunos dos caminhos que estes adoptaram no desenvolvimento do trabalho, visando 

uma comparação de caminhos seguidos e o estabelecimento da melhor resolução. É 

precisamente este o trabalho que mais tempo ocupa na sua prática lectiva, mostrando 

disponibilidade para adaptar o plano para dar resposta às solicitações dos alunos. 
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Dividindo habitualmente a turma em quatro grandes grupos, dependendo da natureza 

do trabalho, tanto pode haver lugar para um trabalho em grande grupo como com grupos de 

dois. Dependendo do que procura atingir, a professora tende a solicitar a realização de 

exercícios em trabalhos de casa para que em tempo lectivo possa desenvolver trabalhos de 

maior complexidade cognitiva. Se alguma situação surgir em que os alunos estejam já a 

conjecturar, testar…essa situação normalmente nunca é abandonada, pois considera que esse 

trabalho constitui em última análise o desenvolvimento de ferramentas necessárias para o 

trabalho de investigação. 

De acordo com a professora, sendo consideradas inicialmente como algo de estranho, 

as tarefas de investigação não constituirão certamente o tipo de tarefa que os alunos mais 

esperam que a Escola lhes proponha. Face às expectativas com que os alunos chegam à 

Escola, a estranheza inicial sentida face às investigações é por demais evidente, tal como a 

desorientação sentida pelos alunos para a sua realização. Contudo, a predisposição dos alunos 

vai-se conquistando, requerendo um trabalho continuado por parte do professor. Tendo 

verificado que as expectativas dos alunos condicionam a realização de tarefas de natureza 

investigativa, a professora considera que quanto mais fechadas forem as expectativas dos 

alunos, mais amparada tem de ser a investigação por parte do professor. Alunos que denotam 

expectativas mais abertas face à Escola, ainda que de início possam estranhar a tarefa que lhes 

é proposta, demonstram um maior envolvimento inicial. De início, os alunos têm a 

perspectiva de que o que realmente importa e independentemente do que lhes é proposto, é 

que determinado problema seja resolvido de forma rápida, sendo essa uma ideia que o 

professor tem de combater. 

Sendo frequentemente consideradas tarefas atractivas, eventualmente depois de 

vencidos alguns obstáculos, a professora refere que as investigações devem ser propostas 

adoptando metodologias diversas, respeitando e valorizando o modo como os alunos vêem o 

trabalho que lhes é proposto. Sendo facilitada a sua realização quando os alunos têm o gosto 

por esse tipo de trabalho, as investigações ainda que propostas regularmente, podem também 

surgir de forma inesperada pelos contextos de aprendizagem que se criaram. De qualquer 

modo, a professora considera conveniente a partilha da planificação com a turma, uma vez 

que a negociação da altura em que se irão realizar as investigações predispõe os alunos para 

as mesmas. 
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Sentindo a insegurança dos pais face ao trabalho de natureza investigativa, a 

professora tende a estabelecer uma ligação próxima com eles. Deste modo, as expectativas 

iniciais dos pais e as suas inseguranças vão sendo trabalhadas, facilitando a criação de um 

ambiente de aprendizagem favorável, no qual os alunos podem aprender com tranquilidade e 

segurança. 

Segundo a professora, as relações que se estabelecem entre os alunos na sala de aula 

durante o trabalho de natureza investigativa, têm de ser cuidadosamente acompanhadas para 

que se evitem situações indesejáveis. Têm de ser criadas normas em que os alunos sejam 

cooperantes e se sintam capazes de resolver situações problemáticas. A partir desse momento, 

as suas opiniões e inseguranças face a este tipo de trabalho modificam-se, sendo depois os 

primeiros a querer fazer esse tipo de trabalho. 

Quanto ao facto de os alunos desenvolverem de forma regular investigações, a 

professora defende que deste modo os alunos desenvolvem capacidades consideradas 

fundamentais como a capacidade de analisar as questões de um outro modo, de conjecturar 

“então e se…”.Defendendo também ser possível a partir de certo momento que sejam os 

alunos a definirem a investigação que vão realizar, embora seja esse um objectivo, neste nível 

de escolaridade é de difícil realização e apresenta resultados modestos. 

No seguimento de um trabalho continuado com os alunos, a professora constata que 

agora, quando propõe uma investigação, verifica um entusiasmo imediato e envolvimento no 

trabalho, ao contrário da estranheza que inicialmente os alunos demonstravam. Face a todo o 

trabalho desenvolvido, diz que os alunos consideram as investigações como as tarefas mais 

interessantes que a Escola lhes propõe, denotando preocupação sobre como fazer a gestão 

destas tarefas com as de natureza mais repetitiva que a dinâmica escolar tradicionalmente 

tanto valoriza. A professora considera que com o decorrer do tempo se vai desenvolvendo 

uma motivação particular dos alunos para a realização deste tipo de trabalho, defendendo 

mesmo que esse tipo de trabalho pode adequar-se também às restantes disciplinas.  

Considerando que durante a realização de uma investigação o aluno se deve envolver 

no trabalho, colocar questões, organizar dados, actuar de forma activa, a opinião da professora 

é que o professor deve valorizar esse mesmo trabalho e ter especial atenção à forma como 

intervém quando decide fazê-lo, muito particularmente no que diz respeito ao tipo de questões 

que coloca aos alunos. Se por um lado afirma que tem a preocupação de nunca dizer se o que 
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o aluno está a fazer está certo ou errado, defende também que as questões colocadas não 

devem quebrar o raciocínio do aluno e não devem antecipar a resposta que o aluno procura. 

Quando colocada perante a constatação de que os alunos ficaram aquém dos 

objectivos traçados para uma investigação, a professora defende que o procedimento a adoptar 

passa pela proposta de uma outra investigação em que os mesmos processos sejam 

mobilizados. Defende assim que é importante valorizar o trabalho desenvolvido pelo aluno, 

ainda que com o mesmo este não chegue a uma conclusão, será útil mostrar que o mesmo 

poderá ser tão importante quanto outro, e que por vezes não se consegue chegar a qualquer 

resultado sem este mesmo trabalho. Torna-se assim relevante o professor mostrar ao aluno 

que numa investigação não há “o certo” e que se torna realmente importante explicar, 

argumentar… Ainda que frequente estes esperem é que o trabalho desenvolvido seja corrigido 

com um certo a vermelho. 

Ao nível dos materiais, a professora utiliza os mais diversos, mais ou menos 

estruturados, sendo que a utilização do manual escolar é normalmente associada à realização 

de trabalhos de casa. Demonstrando confiança na implementação de investigações de forma 

regular, considera que não consegue explorar todas as ideias que tem, precisamente por 

limitações materiais. Ainda assim, uns anos com melhores, outros anos com piores condições, 

sente-se motivada a implementar a utilização de tecnologia, tanto com alunos como até com 

Encarregados de Educação, neste caso como meio de comunicação. Por vezes em sala de aula, 

e dado o número insuficiente de computadores, os alunos são convidados a utilizar de forma 

rotativa as máquinas existentes, obrigando a um trabalho coordenado, isto é, enquanto alguns 

alunos utilizam as TIC, outros desenvolvem tarefas sem esse recurso. 

Ainda que em termos de recursos, a professora considere que as limitações existentes 

não inviabilizem a realização de muitas investigações, refere no entanto que a Escola deveria 

estar mais apetrechada, e em particular no que às TIC respeita. Pelas suas potencialidades, 

deveriam estar presentes em todas as áreas. 

Sendo a utilização da tecnologia para a realização de cálculos repetitivos de extrema 

utilidade, a professora defende que também é possível fazer uso de tecnologia em situações 

simples como por exemplo a criação de tabelas de números para daí retirar relações. 

A professora considera que neste nível de escolaridade a opinião que inicialmente os 

alunos têm em relação à Matemática é a que os pais transmitem, podendo a utilização das TIC 
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constituir um elemento de grande importância para modificar essa opinião, pela possibilidade 

de com estas propor um outro tipo de trabalho. A professora considera contudo, que a visão 

que os alunos têm da Matemática, terá muito a ver com a que o próprio professor tem, não 

fazendo diferença se é ou não utilizada tecnologia. 

Considerando evidentes as potencialidades das TIC para o desenvolvimento de uma 

investigação, quer seja pelas imagens que nos facultam, quer sejam pela informação que pode 

ser mobilizada, pela rapidez e eficiência do cálculo ou ainda pela facilidade que permite na 

organização de informação, as TIC são para esta professora imprescindíveis em algumas 

situações, constituindo-se como um contributo muito importante na introdução das tarefas 

investigativas.  

Pela dificuldade que constitui para os alunos saber ouvir os colegas, valorizar as suas 

opiniões e contributos no trabalho realizado, mas encarando-as como capacidades transversais 

que devem ser trabalhadas e desenvolvidas, a professora considera um dos objectivos do seu 

trabalho o desenvolvimento de interacção entre os alunos. No que às TIC respeita, podem as 

mesmas servir de ferramenta facilitadora para que a interacção se desenvolva por permitir a 

criação do que apelida de “referente partilhado”. 

Defendendo o extremo significado da realização de uma discussão no final do trabalho 

desenvolvido, o facto de surgirem por vezes diferentes resoluções e diferentes resultados é  

encarado pela professora de forma positiva por permitir a discussão e confronto entre métodos 

e resoluções. Contudo, e atendendo a toda a realidade que circunda actualmente os alunos,  

todas as solicitações que estes têm, a utilização de tecnologia para a apresentação de 

resultados de trabalho desenvolvido torna-se cada vez mais urgente. Com o recurso a 

tecnologia torna-se possível que o aluno refaça os passos percorridos, ande para trás ou para a 

frente no trabalho realizado, tornando a apresentação de resultados muito mais rica. Com a 

tecnologia, no entender da professora, é inclusivamente possível depois de uma apresentação 

a toda a turma dos resultados de uma investigação, que cada aluno e de forma individual 

possa reformular, reproduzir, alterar o que fora apresentado, aprofundando esse mesmo 

trabalho. 

Ainda que os alunos demonstrem bons desempenhos na criação de produtos finais 

depois do trabalho realizado, a professora refere pela experiência que os mesmos tendem a 

perder-se. Defende deste modo que as TIC poderiam constituir um bom contributo para 

ultrapassar esse problema. No entanto, face à constante actualização dos recursos tecnológicos 
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que a Escola tem grande dificuldade em acompanhar, a professora considera que a utilização 

das TIC é um caminho que deve ser seguido mas que actualmente ainda mostra resultados 

modestos. 

Esperando que no final de uma investigação o aluno seja capaz de “comunicar com 

linguagem matemática adequada aos colegas de forma a fazer-se entender, o processo e o seu 

raciocínio e a conclusão a que chegou”, a expectativa da professora é que exista realmente 

uma verdadeira discussão de argumentos e que mais que dizer se determinado resultado está 

certo ou errado, os alunos tenham a capacidade de questionar os colegas. 

Entendendo que o seu papel enquanto professora neste momento é o de gerir as 

intervenções de forma adequada, prestando atenção às situações em que os alunos tenham 

obtido resultados desajustados, não permitindo que os outros façam comentários hostis, 

interessará valorizar o que esses alunos pensaram uma vez que para os mesmos o trabalho 

desenvolvido tinha algum sentido. O professor deve neste momento estabelecer normas 

sociais para que a turma funcione devidamente e salienta que as aprendizagens que resultam 

das discussões, muito em particular das que resultam por se ter obtido um resultado 

desajustado, serão as mais duradouras e as que mais dificilmente levantarão dúvidas nos 

alunos. Defende por isso que é importante valorizar o trabalho desenvolvido pelo aluno, ainda 

que com o mesmo este não chegue a uma conclusão, será útil mostrar que o mesmo poderá ser 

tão importante quanto outro, e que por vezes não se consegue chegar a qualquer resultado sem 

este mesmo trabalho. Torna-se assim relevante o professor mostrar ao aluno que numa 

investigação não há “o certo” e que se torna realmente importante explicar, argumentar…  

 

2. Sobre a observação de aulas 

Nas aulas que observámos os alunos foram dispostos em quatro grupos de trabalho 

semelhantes, tanto em dimensão como no equilíbrio entre o número de rapazes e raparigas, 

procedendo-se apenas e ocasionalmente a pequenos acertos devido a questões de ordem 

prática, nomeadamente para possibilitar uma melhor visualização para a projecção do trabalho 

que se ia desenvolvendo ou para realizar acertos na formação de pares aquando da terceira e 

quarta tarefas. Em suma não foi necessário fazer qualquer rearranjo na arrumação das 

carteiras porque genericamente os vinte alunos (onze raparigas e nove rapazes) mantiveram os 

seus lugares habituais. 
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Um aspecto relevante e merecedor de referência foi o facto da utilização de um 

projector nas aulas observadas originar, pelo facto de ser portátil, que a professora tivesse de 

estar mais cedo na sala de aula para proceder à sua calibração na tela de projecção, também 

ela portátil, e no final da aula, uma vez mais, tivesse de permanecer na sala para arrumar esse 

mesmo equipamento. 

Como se verificará de seguida, as aulas tiveram essencialmente três grandes 

momentos; a introdução da tarefa, o momento da sua realização e o momento de discussão de 

resultados. Como se poderá verificar pelo modo como a professora estruturou as aulas, é 

facilmente perceptível na segunda e terceira tarefa a opção pela realização de discussões no 

final de etapas percorridas, em vez de efectuar apenas uma discussão no final da realização da 

tarefa proposta no seu todo. 

Independentemente da primeira tarefa ter sido realizada em grande grupo e as restantes 

em pares pelos alunos, em todas elas se verificou que a nível disciplinar a professora apenas 

teve de intervir para moderar as participações dado o entusiasmo demonstrado pelos alunos na 

resolução das tarefas propostas, originando que, por vezes, vários alunos quisessem intervir 

em simultâneo. Pelo facto da professora acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do 

trabalho dos alunos circulando pela sala, possibilitou que os seus comportamentos fossem 

sendo regulados.  

Importará referir que em nenhuma das situações observadas os alunos foram 

informados do tempo que dispunham para a realização das tarefas propostas, e que em todas 

as aulas foi criado um ambiente de aprendizagem agradável e em que os alunos evidenciaram 

uma forte motivação. 

 

2.1. A primeira tarefa: “Qual é o mais pesado?” 

Pelas questões técnicas acima referidas relativamente à utilização do projector, depois 

dos alunos entrarem na sala, só passados vinte e cinco minutos a professora finalmente pôde 

iniciar a aula, fazendo-o com a projecção da apliqueta apresentada na figura 5. 

 



81 

 

 

Figura 5. Apliqueta correspondente à primeira tarefa. 

 

Quando a aula se iniciou os alunos mostraram-se bastante curiosos com o que se iria 

seguir tendo a professora esclarecido o que se iria fazer. 

 

1 

Professora – Como já tínhamos falado, hoje vamos fazer uma investigação 

com a ajuda do computador. Vamos investigar qual destes pesos é o 

mais pesado. Será o quadrado, será o círculo, o triângulo ou será o 

losango? 

 

Considerando um conjunto aleatório de pesos, a professora realizou diversas pesagens 

também elas aleatórias, podendo verificar-se que um quadrado pesava mais que um triângulo, 

que um losango pesava mais que um círculo. Deste modo os alunos recordaram o modo de 

funcionamento de uma balança de braços. 

Seleccionando um novo conjunto aleatório de pesos, a professora coloca novo 

desafio. 

2 

Professora – Vamos agora descobrir qual é o mais pesado. 

 

A investigação estava introduzida e despertada a curiosidade dos alunos. 

Procedendo à primeira pesagem obteve-se: 
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3 

 

Professora – Qual destes é o mais pesado? 

Alunos em coro – O círculo.  

Professora – Porquê? 

Aluno em coro – Porque está em baixo. 

 

4 

Filipe – Põe mais um quadrado. 

 

 

Guilherme – Agora os quadrados pesam mais que o círculo. 

 

5 

Filipe – Põe um losango no mais leve… 
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6 

Guilherme – Põe mais um círculo nos quadrados. 

 

 

7 

Ana – Agora um triângulo no lado do mais leve! 

 

 

Ana – Só faz igual se estiver tudo igual! 

 

Podemos considerar que nesta fase os alunos compreendiam perfeitamente o 

funcionamento da balança, ainda que não estivessem a utilizar um raciocínio que permitisse 

concluir o pretendido no menor número possível de pesagens, como se poderia supor ser 

pretendido. 

Depois de várias propostas para colocar este ou aquele peso na balança, obteve-se a 

primeira situação de equilíbrio: 
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8 

 

Alunos em espanto – Ah… está igual! 

Guilherme – Um triângulo e meio faz um quadrado. 

Rita – Mas o círculo é mais pesado que o quadrado. 

 

Neste momento era possível concluir que os círculos eram mais pesados que os 

quadrados, e estes mais pesados que os triângulos. 

Tentando clarificar um pouco mais a relação existente entre os pesos dos círculos e 

dos quadrados, o Fábio solicita à professora permissão para realizar algumas pesagens que 

seguidamente se ilustram: 

 

9 

                   

 

                     

 

Acabando por obter uma situação de equilíbrio na balança. 
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10 

 

Fábio – Pesam o mesmo. 

Professora – No que estavas a pensar? 

Fábio – Estava a ver quando dava certo, o círculo pesa mais que o quadrado 

porque são menos. 

 

Desde o início que se sabia que o círculo era mais pesado que o quadrado, o aluno não 

terá conseguido dizer que mais do que esse resultado procurava uma relação mais forte entre 

esses pesos, saber quantas vezes um é maior que o outro, por exemplo. 

Também a Joana solicita à professora para realizar pesagens utilizando agora 

triângulos e losangos… 

 

11 

                         

Vasco – Assim nunca mais vai mudar! 

 

Concordando com a observação feita pelo Vasco, a Joana resolve então colocar pesos 

apenas num dos pratos da balança. 

12 

 

 



86 

 

13 

João – Tira um losango! 

 

Joana – Já está! Quatro triângulos são um losango. 

 

Agora foi o João realizar pesagens também ele conseguindo chegar a uma situação de 

equilíbrio. Primeiro utilizando círculos depois resolvendo retirar o losango da balança. 

 

14 

                      

João – Consegui! 

Mariana – Os círculos são mais pesados porque são menos. Só tenho dois 

círculos para quatro triângulos. 

 

 

É curioso verificar o facto de nenhum aluno comentar que pelas últimas pesagens 

poderíamos concluir que um losango pesava tanto como dois círculos. Eventualmente 

poderemos considerar que certos resultados não são verificados pelo facto dos alunos não 

fazerem o registo de todas as pesagens efectuadas. Neste momento, se os alunos 

considerassem e interpretassem devidamente todos os resultados obtidos até aqui, poderiam 

agora dar por terminada a investigação. De facto, seria neste momento possível provar que o 

losango era o mais pesado e, mais do que isso, seria neste momento possível estabelecer uma 

ordenação dos pesos desde o mais leve até ao mais pesado. Mais, seria possível estabelecer 

inclusivamente, em função do peso do triângulo, os outros pesos. 

Agora foi a vez do Tomás solicitar a realização de pesagens. 
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15 

 

Tomás – Já sabemos que o quadrado não pode ser o mais pesado… 

 

Tomás – O triângulo também não… 

 

 

Tomás – O mais pesado destes todos é este! 

 

Tendo convencido toda a turma que de facto o losango era de entre todos os pesos o 

mais pesado, a professora, procurando fazer uma síntese, repete os procedimentos realizados 

pelo Tomás. Depois disso solicita aos alunos que também estes o façam no caderno diário 

recorrendo a desenhos. 

16 

Professora – Ora, o que é que ele fez…queremos saber qual é o mais 

pesado. O círculo azul pesa mais que o quadrado vermelho. Mas o 

círculo também pesa mais que o triângulo rosa. Como o losango 

amarelo pesa mais que o círculo, chegamos à conclusão que o 

losango amarelo é o mais pesado. 

 

Enquanto os alunos faziam no caderno as representações das pesagens e escreviam as 

conclusões obtidas, a professora confidenciou-nos que se não fosse solicitado esse registo no 

caderno diário, todos os resultados perder-se-iam. 
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Depois dos registos realizados, a professora resolveu prolongar a investigação 

questionando qual seria o peso mais leve. Após algumas respostas sem convicção, a 

professora convida o João a explicar aos colegas o que o levou a afirmar ser o triângulo o 

peso mais leve.  

 

17 

João – Se o losango é o mais pesado, não é o mais leve. 

 

João – O quadrado também não é, e os círculos eram mais pesados que os 

triângulos, por isso tem de ser o triângulo. 

 

Apelando que todos os resultados obtidos anteriormente fossem considerados, a 

professora desenha uma tabela no quadro que o Guilherme de imediato se dispõe a preencher. 

 

18 

 

 

 

 

Mais pesado 
 

 
 

 
 

Mais leve 
 

 

Neste momento a professora dá a investigação por concluída havendo ainda tempo 

para os experimentaram a realização de pesagens diversas, embora sem grande 

intencionalidade. 
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2.2. A segunda tarefa: “Cadeiras à volta de mesas” 

Desta feita e uma vez que a professora esteve a preparar o projector também durante o 

intervalo, a tarefa foi proposta aos alunos pouco tempo depois da aula ter início. Como já 

referimos no capítulo anterior, também nesta tarefa foi projectada a uma apliqueta disponível 

na página do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) e que de seguida se 

ilustra na figura 6. 

 

Figura 6. Apliqueta correspondente à segunda tarefa. 

 

Estando os alunos curiosos com o que se iria passar a seguir pelo facto do projector 

mostrar a apliqueta referida, a professora desperta ainda mais o interesse dos alunos 

começando por inquiri-los se tinham conhecimento da abertura de um novo restaurante ali nas 

redondezas da escola. 

 

Carlos – Como é que se chama? 

Professora – Este que abriu é o “Comilão” 

Rita – A sério que abriu? 

Professora – Claro que abriu! 

 

Neste momento a turma estava envolvida e curiosa para ver o que se seguia. 

Professora – Eu sei que esse restaurante tem 24 mesas quadradas e nós 

vamos investigar quantos clientes se podem sentar no restaurante 

quando este estiver cheio. Em cada mesa podem sentar-se 4 pessoas. 
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Neste caso, a professora distribuiu a todos os alunos uma proposta de trabalho escrita 

(ANEXO 4) e pede-lhes para tentarem responder à primeira questão colocada. Os alunos 

estão sentados nos seus lugares habituais, ou seja em quatro grandes grupos, embora a 

professora tenha constituído subgrupos para que o trabalho fosse realizado por pares. Apenas 

um grupo tinha três elementos pois na aula estavam presentes dezanove alunos. 

Enquanto os alunos discutiam entre si como determinar o número pretendido, a 

professora circulava pela sala, escusando-se a comentar o trabalho desenvolvido pelos alunos, 

mas incentivando-os a chegar a um resultado.  

Professora – Eu quero saber a resposta para depois dizer ao senhor do 

restaurante quantas pessoas podem lá ir almoçar. 

Rapidamente os alunos começaram a preencher a tabela que se sugeria no documento 

que lhes fora proposto, embora nem todos o tenham feito desse modo como se mostra de 

seguida: 

Resolução da Carmo e do Fábio 

 

 

Resolução ainda que inconclusiva da 

Ana e do Guilherme 

 

Antes de prosseguir com as questões, a professora promove agora uma breve 

discussão questionando os vários grupos sobre como chegaram à resposta e questionando os 

restantes se lhes parecia que os colegas tinham adoptado uma resolução adequada. Contudo, 

como seria de esperar, muitos foram os grupos que utilizaram a sugestão de completar a 

tabela.  
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Resolução da Luana e 

do João 

 

Resolução da Alexandra, 

da Daniela e do Tomás. 

 

Resolução da Rita e 

do Filipe. 

 

O grupo da Alexandra, da Daniela e do Tomás foi questionado pelo facto de não ter 

preenchido todas as entradas da tabela tendo respondido do seguinte modo: 

Tomás – Então 4 vezes 10 dava 40… 40 mais 40 é 80 e já é vezes 20. 

Depois mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, dá 96. 

O grupo da Rita e do Filipe foi questionado pelo facto de terem escrito “4x24 ou 

24x4”, mas pela economia de escrita, a resolução da Carmo e do Fábio foi destacada pela 

professora, e para que de facto todos lhe dessem a devida importância, a Carmo foi convidada 

a reproduzir no quadro a resolução depois de ter explicado como tinham pensado. 

Carmo – Como há 24 mesas e cada mesa leva uma pessoa em cada lado, 

temos de somar os 24 dos 4 lados… 
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Finalmente a professora decide utilizar a apliqueta que já parecia esquecida 

pelos alunos e depois de ler em voz alta a segunda questão da ficha, mostra aos alunos 

como é que o número de cadeiras aumenta ou diminui, acrescentando ou retirando uma 

ou duas mesas. A segunda parte da investigação estava lançada. 

Depois de permitir que os alunos explorassem a situação, verificamos que 

praticamente todos os grupos tinham chegado a uma resposta correcta utilizando 

procedimentos semelhantes aos da Ana e do Guilherme que de seguida se ilustram: 

 

Atendendo que o grupo da Mariana e do Francisco foi o primeiro a chegar ao 

pretendido, a professora desafiou o Francisco a verificar no computador se a resposta estava 

correcta. 

 

Enquanto verificava o que sucedia acrescentando mesas, o Francisco comentou o 

que tinha constatado: 

Francisco – Cada vez que acrescento uma mesa, acrescento duas pessoas. 

A professora tentando perceber se os alunos efectivamente compreenderam 

como se relaciona o número de mesas e cadeiras resolve questionar a turma:  

Professora – Sabendo o número de pessoas, sei quantas mesas preciso? Por 

exemplo para sentar a turma toda, quantas mesas preciso? 
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Filipe – 9 porque depois são mais 2. 

A resposta estava correcta. Com nove mesas podem sentar-se nove pessoas de cada 

lado e mais duas, uma em cada topo. Logo outra questão foi colocada. 

Professora – E se souber o número de mesas? Sei quantas pessoas lá sento? 

Como os alunos não souberam responder, a professora resolveu fazer no quadro uma 

tabela. 

mesas pessoas 

2 2+2+2 

3 3+3+2 

4 4+4+2 

5 5+5+2 

… … 

 

Professora – E se fossem 10 mesas? 

Alunos em coro –10 mais 10 mais 2. 

 

Depois de testar as respostas para onze mesas, doze… a professora recorre ao 

desenho de uma flor e pergunta: 

Professora – E se for          , o número de mesas? 

João –É isso, mais isso e mais 2. 

 

Ainda foram realizados vários testes, mas todos os alunos estavam convencidos de 

que tinham encontrado um modo de rapidamente saber o número de cadeiras que se 

dispunham em torno das mesas arrumadas anteriormente. Foi então que a professora resolveu 

pedir aos alunos que começassem a trabalhar a terceira questão proposta.  

Perante a situação, a professora questionou quantas mesas e quantas cadeiras 

estavam a ser utilizadas, disponibilizando-se a Daniela a explicar o número de cadeiras. 
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Daniela – 5 daquele lado e 5 deste, 4 deste e 4 daquele…5 e 5 são 10, 

14…são18. 

 Agora, recorrendo ao computador a professora vai questionando a turma alternando a 

disposição das mesas e escondendo o número de cadeiras. Depois dos alunos responderem, 

logo se verificava se a resposta estava certa. 

Professora – E se fossem estas mesas? 

 

Carlos – 12 

Professora – E se fossem estas? 

 

Filipe – 22, é contar as de cima que é igual às de baixo, e as duma ponta 

são iguais às da outra. 

Professora – E agora? 

 

Todos os alunos – 24. 
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No final da aula a professora pede aos alunos para, em casa, escreverem uma carta ao 

dono do restaurante para lhe explicar como poderia sentar os seus clientes de acordo com as 

diversas disposições das mesas. 

 

2.3. A terceira tarefa: “Pares e ímpares” 

Pelo facto de não ter sido utilizado o projector de dados, a aula teve início pouco 

depois dos alunos entrarem sala, tendo a professora apenas feito pequenos ajustes 

relativamente aos lugares de alguns alunos, por forma a que cada par de alunos tivesse um 

computador portátil “Magalhães” para trabalhar. 

Depois dos alunos estarem devidamente agrupados aos pares, a professora inicia a aula 

informando-os que iriam realizar uma investigação utilizando os computadores para 

trabalharem numa folha de cálculo devidamente preparada, que funcionaria como se 

estivessem a utilizar um programa. Dirigindo-se ao quadro a professora escreve: 

 

Investigação 

Que acontece se adicionarmos dois números pares? 

E se adicionar dois números ímpares? 

E se adicionar um número par e um número ímpar? 

 

Para que toda a turma pudesse ouvir as questões colocadas, a professora solicita ao 

Vasco a sua leitura em voz alta.  

Antes mesmo dos alunos começarem a trabalhar, a professora questionou os alunos 

por forma a verificar se o conceito de número par ou ímpar estava claro. 

Professora – 145 é um número par? 

Alunos – Não! 

Professora – Então e 144? 

Professora – Sim! 
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Praticamente todos os alunos foram convidados a dizer um número par ou um número 

ímpar. Em alternativa, a professora dizia um número e perguntava se este era par ou ímpar. 

Professora – Quem diz agora um ímpar? 

Vasco – 1991 

Guilherme – 19999 

Filipe – 99999 

Carlos – 1557 

… 

Professora – Vamos agora ver o que está aí no computador, vejam lá o que está aí 

a dizer o programa…”Adições e multiplicações no nosso planeta…” 

 

Rita – Isto é uma calculadora! 

Guilherme – Dá logo o resultado, não somos nós… 

Professora – E não é giro? 

Alunos em coro – Sim! 

 

Em todos os computadores estava agora aberto o separador em que era solicitada a 

entrada dois números pares. 

Professora – Imaginem que veio cá ao nosso planeta um marciano e queria saber 

como é que nós fazemos as contas. Vamos agora descobrir como funciona a 

adição para ver se depois lhe conseguiríamos explicar. 

A introdução da tarefa estava feita e os alunos começaram a trabalhar. Tanto nós como 

a professora constatámos que nos testes efectuados, os alunos optaram preferencialmente por 
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trabalhar com números na ordem das centenas e mesmo dos milhares, não sendo para eles 

interessante utilizar números na ordem das unidades ou das dezenas. 

Depois de algum tempo disponibilizado para os alunos trabalharem, a professora 

certificou-se que todos os grupos tinham chegado à mesma conclusão. Por fim, a Carmo foi 

convidada a ler para toda a turma a conclusão a que chegara. 

Carmo – Se adicionarmos dois números pares a sua soma é par. 

 

A Mariana foi depois ao quadro escrever o que a colega tinha acabado de dizer e toda 

a turma escreveu no caderno diário a conclusão. Depois disso, os alunos foram convidados a 

trabalhar no separador que solicitava a entrada de dois números ímpares, sendo interessante 

observar, a interacção que se estabelecia nos grupos. 

Rita – Isto é muito divertido, 16 é par [adicionando 9 e 7]. 

Carlos – Julguei que ia dar 15, mas deu 16 que é par. 

Depois de todos terem concluído a actividade pretendida foi chamada a Luana para 

escrever a conclusão no quadro. Posteriormente e repetindo a metodologia de trabalho 

adoptada até aqui, coube ao Filipe escrever no quadro a conclusão obtida para a adição de um 

número par com um número ímpar. Uma vez mais os alunos passaram no caderno diário as 

conclusões escritas no quadro. 

Professora – Reparem que este programa também andou a fazer outras 

contas… Lembram-se o que é um produto? Ele esteve a calcular 

produtos… 

 

Agora a professora fazia um apelo para que se prestasse atenção aos diversos produtos 

que se obtinham com os números até agora utilizados para fazer as adições. Dirigindo-se para 

o quadro, a professora actualiza as questões escritas anteriormente: 
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Investigação 

Que acontece se multiplicarmos dois números pares? 

E se multiplicarmos dois números ímpares? 

E se multiplicarmos um número par e um número ímpar? 

Uma vez mais os alunos passaram pelos diversos separadores da folha de cálculo, uma 

vez mais os alunos puderam verificar que fazendo um grande número de experiências (em 

pouco tempo) em todos os grupos se chega às mesmas conclusões, ainda que passando 

ocasionalmente por situações de dúvida, nomeadamente ao multiplicar um número par com 

um ímpar. 

Filipe – É sempre par! 

Professora – Tens a certeza? 

Filipe – Acaba sempre em par. 

Guilherme – Pois é, é sempre par! 

 

No final da exploração de cada um dos separadores, um aluno foi de novo ao quadro 

escrever a conclusão a que se tinha chegado, seguindo-se o registo desses resultados no 

caderno diário. Certificando-se que agora a turma estaria em condições de explicar aos 

marcianos as descobertas efectuadas, a professora fez então uma síntese de todo o trabalho 

desenvolvido. 

 

2.4. A quarta tarefa: “Investiga formas” 

Nesta tarefa, tanto a preparação do projector (ainda que ocupando parte do intervalo) 

como a constituição de pares de alunos para trabalharem com os computadores 

(“Magalhães”),  realizou-se de forma mais rápida que nas outras observações, fazendo com 

que não se perdesse muito tempo de aula. 

Estando os alunos prontos para trabalhar, a professora introduz a tarefa recorrendo ao 

projector, mostrando a toda a turma que de forma rápida era possível construir e modificar 
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formas geométricas. Neste momento a professora fez uma analogia da utilização deste 

software à utilização de uma folha de papel, evidenciando algumas das suas potencialidades.  

Depois de exemplificar a construção de dois ou três polígonos, modificar o seu 

aspecto, apagar… 

Professora – Agora o que eu quero é que vocês desenhem formas e que as 

investiguem. 

A tarefa estava introduzida sem qualquer suporte escrito. Uma das construções que a 

professora escolheu para exemplificar a utilização do GeoGebra foi o triângulo. Na realidade, 

nas conversas informais que se foram mantendo com a professora com o objectivo de 

seleccionar as tarefas a propor, chegámos a considerar propor uma tarefa em que os alunos 

fossem objectivamente levados a investigar todos os triângulos que conseguissem construir 

para que sentissem necessidade de os classificar quer quanto aos lados quer quantos aos 

ângulos. Optámos por não o fazer precisamente para verificar, como já dissemos, que trabalho 

iria ser desenvolvido, que questões iriam ser colocadas e como seriam as interacções 

resultantes. 

Durante a observação facilmente se constatou que os alunos sentiram dificuldades 

iniciais para a realização de determinados procedimentos como o de retroceder ou apagar. 

Passados esses primeiros momentos, rapidamente se constatou a facilidade com que os alunos 

obtinham as construções geométricas. 

 

Rita – Parece daquelas ferramentas de apertar. 

Guilherme – Só falta o cabo. 

 

 

 

Depois de começarem a surgir construções, não representando estas na generalidade 

muito mais que uma exploração do programa, a professora tenta indirectamente conduzir os 
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alunos para uma investigação com triângulos, procurando ir ao encontro das conversas 

informais que mantivemos. 

Professora – Já fizeram triângulos? De quantos feitios diferentes? 

 

Embora os alunos tenham prestado atenção ao que a professora dizia, preferiam neste 

momento fazer as suas explorações, não reconhecendo interesse particular em verificar que 

triângulos e de que “feitios” se podiam construir. 

Ainda que o trabalho dos alunos se tenha, essencialmente tornado numa exploração, 

em diversos momentos a professora foi questionada para clarificar algumas definições. 

Contudo, tomando por vezes a iniciativa, e aproveitando a observação do trabalho dos alunos, 

também a professora colocou questões. 

 

Filipe – Como se chama esta forma na ponta, de 

quatro lados? 

Professora – Quadrilátero. 

 

 

 

Luana – Parece um queijo… 

Professora – E quanto lhe falta para estar inteiro? 

João – Falta-lhe um quarto. 

 

Pudemos verificar que quanto mais os alunos se tornavam autónomos na utilização do 

software, menos questões colocavam. Para eles tornou-se interessante a realização de figuras 

cada vez mais complexas sob o ponto de vista da representação (fazer desenhos cada vez mais 

divertidos) e para trás estavam já as sugestões da professora para investigar triângulos. Várias 

foram as solicitações dos alunos, mas apenas para mostrarem as construções divertidas que 

iam construindo, muitas delas partilhadas com o resto da turma recorrendo ao projector, uma 

vez que a professora solicitava a sua apresentação. 
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Outras construções foram surgindo, eventualmente com uma complexidade crescente, 

recorrendo a um conjunto cada vez mais alargado de funcionalidades do programa, mas no 

essencial todas se começaram a assemelhar até mesmo pelo facto dos alunos entre si fazerem 

comparações do que iam conseguindo construir e também pelo facto de apresentarem algumas 

no projector. Se por um lado a exploração que se fazia no GeoGebra não conduzia a 

investigações relevantes sob o ponto de vista da Matemática, conduzia agora a uma interacção 

cada vez mais envolvente. Para além da interacção existente em cada grupo, havia agora 

interacção entre os vários grupos, abrangendo toda a turma em torno das projecções que se 

iam mostrando e comentando. 

 

Tais interacções serviam também para a partilha de descobertas relativamente aos 

comandos do programa GeoGebra. 

Daniela e Margarida 

 

Guilherme e Rita 

 

Carmo e Mariana 

 

Filipe e Tomás 

 

Luana e João 

 

Carmo e Mariana 

 

Carmo - É um cão robot 
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Quando a aula estava prestes a terminar, a professora decide mostrar aos alunos a 

possibilidade de fazer simetrias com o GeoGebra. A professora mostra a toda a turma algumas 

simetrias recorrendo a uma construção semelhante a uma apresentada pela Rita e pelo 

Guilherme. Facilmente os alunos compreenderam o que sucedia à figura reflectida quando se 

alterava o posicionamento relativamente ao eixo de simetria da figura original. 

 

 

 

No final era evidente a satisfação dos alunos pela realização desta tarefa. 

 

3. Sobre o questionamento dos alunos 

Quando questionados, no final das tarefas propostas, sobre a realização das mesmas, e 

nas condições que já referimos, pudemos constatar (ANEXO 7), que embora os alunos 

apontassem razões distintas, como a rapidez na obtenção de respostas, por tornar a 

aprendizagem mais divertida, por facilitar a representação de figuras ou mesmo por facilitar a 

realização de correcções, valorizam globalmente a utilização das TIC na aprendizagem na 

disciplina de Matemática. 

Ainda que com alguma dificuldade em explicarem-se de forma sustentada, a 

realização de trabalho com recurso às TIC, pareceu-nos ser a actividade preferida pelos 

alunos, até por permitir a inclusão de elementos considerados lúdicos nas figuras geométricas, 

como seja a utilização de diversas riscas, círculos ou outros.  



103 

 

O facto de a tecnologia permitir uma melhor visualização de determinadas 

representações geométricas foi valorizada também pelos alunos, afirmando que com o recurso 

ao computador conseguiam aprender formas geométricas até agora desconhecidas. Apenas 

uma aluna disse preferir uma aprendizagem mais centrada na professora, talvez por preferir a 

segurança que a professora lhe transmite na realização da tarefa. 

As investigações com recurso às TIC são também muito valorizadas pelos alunos tal 

como as aprendizagens daí resultantes. Valorizam o facto de conseguirem realizar certas 

explorações que, de outro modo não conseguiriam. 

Ao nível das aprendizagens, os alunos demonstraram a percepção que as TIC têm um 

papel facilitador, permitindo aprendizagens concretas, ainda que uma aluna a que já fizemos 

anteriormente referência, tenha desvalorizado a utilização das TIC, referindo que estas 

acabam por fazer o trabalho por si. 

Curiosa também foi a resposta dada por um aluno que, embora tenha denotado 

entusiasmo e motivação na utilização das TIC, demonstra preocupação com as aprendizagens 

que resultam dessa mesma utilização, dada a realização de provas externas que terá de fazer 

em anos futuros. 

 

4. Síntese 

Considerando a recolha de dados realizada, apresentamos agora os principais 

resultados a que chegámos considerando as entrevistas à professora, as aulas que observámos 

e o questionamento realizado aos alunos. 

Relativamente às entrevistas realizadas à professora, tornou-se evidente a sua 

dedicação e motivação na profissão, facultando o seu envolvimento em projectos de natureza 

diversa ou a diversificação de práticas em sala de aula.  

Ainda que reconhecendo que a implementação de tarefas de investigação matemática 

em sala de aula esteja condicionada por motivos de ordem diversa, como sejam as concepções 

que existem em relação à Escola e à Matemática, a professora considera que poderá ser 

particularmente pertinente a realização de algum trabalho prévio como os alunos, no sentido 
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de os motivar e predispor para este tipo de trabalho, nomeadamente fazendo a partilha e 

negociação da planificação das aulas. 

Considerando as investigações matemáticas uma oportunidade para colocar os alunos 

perante situações com grande significado pedagógico, muito para além das tarefas repetitivas 

em que o aluno é mero reprodutor de técnicas, a professora considera que depois de vencidas 

as estranhezas iniciais a este tipo de trabalho, as investigações são vistas pelos alunos como as 

tarefas mais interessantes que a Escola lhes propõe, que apreciam e que lhes origina um 

entusiasmo imediato. 

Pelo facto de inicialmente haver nos pais sentimentos de insegurança face a este tipo 

de trabalho, a professora tende a estabelecer um relacionamento próximo com eles, 

modificando expectativas e criando condições para um ambiente saudável de aprendizagem. 

Proporcionando regularmente trabalho investigativo aos seus alunos, a professora 

sente que estes se tornam cada vez mais autónomos e que desenvolvem capacidades que 

considera fundamentais, nomeadamente a autonomia. Ainda que frequentemente a professora 

seja chamada para se pronunciar sobre o trabalho desenvolvido, nessa situação considera que 

deve actuar de modo a não dar a sua opinião, pode no entanto desbloquear o trabalho do 

aluno. Se os alunos não fizerem emergir resultados esperados, nesse caso e não se sentindo 

pressionada dizer tudo aos alunos, considera adequado propor uma nova tarefa em que os 

mesmos processos sejam mobilizados. 

A nível dos materiais, a professora valoriza a utilização das TIC considerando-as 

imprescindíveis em muitas situações pelas suas potencialidades, quer ao nível da 

representação visual que propiciam, pela informação que permitem mobilizar, pelos cálculos 

que permitem realizar ou pelas interacções que possibilitam entre os alunos. Constituindo-se 

como facilitadoras da introdução de tarefas investigativas, as TIC na opinião da professora, 

possibilitam ainda uma mudança de opinão em relação à disciplina de Matemática por 

possibilitar um tipo de trabalho diferente. Com a sua utilização, segundo a professora, é 

possível criar contextos muito favoráveis à aprendizagem. 

Quando do momento da discussão final de uma investigação, em que o professor 

deverá assumir um papel de moderador da discussão, tendo de gerir os diversos contributos, 

deverá valorizar o trabalho desenvolvido pelos alunos ainda que modesto quanto aos 
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resultados atingidos. O professor deverá também implementar normas que possibilitem que a 

discussão constitua um momento rico de troca de argumentos entre os alunos. 

Quanto à observação das aulas, pudemos verificar que a professora facilmente 

consegue introduzir tarefas de natureza investigativa recorrendo às TIC, possibilitando que se 

realize de forma rápida e envolvente motivando os alunos para o trabalho. 

Como verificámos, no desenvolvimento do trabalho dos alunos, as TIC possibilitaram 

momentos de grande interacção, quer entre os pequenos grupos de alunos, mas também uma 

interacção em grande grupo. Pela diversidade das tarefas propostas, foi-nos possível verificar 

as potencialidades das TIC, quer na realização de cálculos de forma imediata possibilitando a 

realização de testes às conjecturas dos alunos, mas também representações visuais que de 

outro modo não seriam possíveis. 

Os alunos trabalharam preferencialmente aos pares, tendo o número de grupos 

formados permitido no final das investigações discussões frutuosa, com espaço para discutir 

resultados e realizar apresentações diversificadas. 

Relativamente ao questionamento dos alunos, pudemos constatar que as investigações 

os motivam e entusiasmam, e as TIC são encaradas por estes como uma ferramenta que os 

ajuda a tornar a aprendizagem da disciplina mais divertida. Contudo, a valorização dada pelos 

alunos às TIC na aprendizagem da Matemática, pelo que constatámos pode ter a ver com o 

facto destas serem vistas como muito úteis para a realização de verificações, representações 

ou outras realizações de forma rápida e eficaz. 

Também ao nível da realização de investigações, os dados recolhidos apontam no 

sentido dos alunos valorizarem as TIC por estas possibilitarem a realização de investigações 

que de outro modo não seriam possíveis, envolvendo-os em aprendizagens que estes muito 

valorizaram. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÃO E REFLEXÕES FINAIS 

 

Nota introdutória 

Neste capítulo final, apresentamos as principais conclusões a que chegámos 

começando por tentar dar resposta às questões de investigação colocadas inicialmente. 

Teremos ainda oportunidade de tecer algumas reflexões finais a propósito daí decorrentes e de 

apresentar algumas das limitações com que nos confrontámos no desenvolvimento do estudo. 

Terminaremos com a apresentação de algumas sugestões de linhas de trabalho futuro. 

 

1. Resposta às questões de partida 

Em Portugal, a incorporação progressiva de várias recomendações vindas da 

comunidade matemática quer nacional quer internacional, permitiu que os programas oficiais 

em vigor, a partir do início dos anos 90, tivessem em atenção aspectos de natureza cognitiva 

mas também afectiva da aprendizagem, valorizando a realização de trabalho não rotineiro 

como actividades de investigação ou realização de projectos, a aplicação da Matemática a 

situações da vida real e a criação de espaços de discussão entre professores e alunos ou entre 

alunos, valorizando o papel do aluno na sua aprendizagem (APM, 1988; Brocardo, 2001; 

Cockcroft, 1982; NACOME, 1975; NCSM, 1978; NCTM, 1978, 1980, 1989; NRC, 1989; 

Segurado & Ponte, 1998). 

No início do nosso estudo fomos levados a querer compreender porque é que os 

professores utilizam as tecnologias em sala de aula de modo modesto, não constituindo ainda 

uma mais-valia para as aprendizagens na disciplina de Matemática apesar das suas 

reconhecidas potencialidades para esse fim, tivemos oportunidade de formular as questões de 

investigação que agora retomamos e às quais tentaremos responder. 

Relativamente à primeira questão - Como é que as TIC podem melhorar as 

aprendizagens em Matemática? 

Em primeiro lugar, constatámos, pelas observações efectuadas, que utilizando as TIC, 

é possível colocar os alunos perante situações extremamente desafiantes que fazem apelo ao 

pensamento crítico, obrigando-os a avaliar as situações criadas, analisá-las e relacioná-las de 
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forma lógica. Por outro, atendendo à complexidade das situações que podem ser criadas, é 

possível levar os alunos, em termos de desenvolvimento cognitivo, muito além do solicitado 

quando se propõem tarefas de natureza repetitiva, pois nestas o aluno tem de se envolver de 

forma mais intensa tendo de pensar aprofundadamente no que aprende. De facto, a 

possibilidade de com as TIC se poderem criar contextos de aprendizagem de grande riqueza, 

potencia-se o desenvolvimento do poder matemático a que fizemos referência, por se tornar 

possível envolver o aluno em situações que de outro modo não seriam possíveis.  

Além disso, em situações que envolvem cálculos repetitivos, as TIC permitem que o 

aluno fique liberto para que se possa envolver em actividades de maior exigência cognitiva 

em que o espírito crítico é estimulado pela necessidade constante de validação e de refutação 

dos resultados que vão sendo apresentados. Por outro lado, ao nível da visualização de 

modelos, tornam-se possíveis representações que de outra forma estariam inacessíveis aos 

alunos, contribuindo também, deste modo, para novas aprendizagens. 

Relativamente à segunda questão - Como é que as TIC podem facilitar novas 

metodologias de aprendizagem da Matemática nomeadamente nas tarefas de natureza 

investigativa? 

Pela possibilidade de envolver activamente os alunos e de isso os entusiasmar e os 

motivar para a aprendizagem, como verificámos, actividades com as TIC encerram grandes 

potencialidades no sentido de permitir e facilitar novas metodologias de aprendizagem. Como 

pudemos verificar no nosso estudo, as TIC possibilitam que a criação de contextos de 

aprendizagem de grande riqueza permitindo o envolvimento dos alunos em novas 

aprendizagens ou no aprofundamento de anteriores. Pelas situações que se podem criar 

utilizando as TIC na aprendizagem da Matemática, os alunos têm a possibilidade de realizar 

testes a conjecturas, obtendo de forma imediata resposta a esses mesmos testes, sendo levados 

a pensar de forma crítica. 

Constatando-se que a utilização das TIC fomenta o trabalho colaborativo, a interacção 

que se desenvolve durante as aprendizagens e em particular durante o trabalho investigativo, 

possibilita o desenvolvimento da comunicação matemática entre os alunos pelo facto destes se 

confrontarem frequentemente com a necessidade de convencer os outros da razoabilidade dos 

seus argumentos, o que para nós é encarado como uma potencialidade de grande significado. 
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Também na discussão final de uma investigação, as TIC proporcionam a realização de 

discussões muito enriquecedoras, pela possibilidade em reproduzir procedimentos, 

viabilizando a comparação de estratégias adoptadas e a troca de argumentos. 

Assim, e por fomentar a reflexão no que se aprende, por envolver o aluno activamente 

na aprendizagem, por proporcionar comunicação e interacção, e permitir assim, criar 

ambientes de aprendizagem ricos e significativos, as TIC possibilitam que de um ensino 

directo se caminhe para um ensino-aprendizagem exploratório em que o aluno é chamado a 

desenvolver grande parte do trabalho de descoberta e construção do seu próprio 

conhecimento, numa perspectiva de aprendizagem de natureza construtivista. 

 

2. Discussão e considerações finais 

Envolvendo, pela sua natureza, processos complexos de pensamento, as investigações 

matemáticas proporcionam ao aluno a possibilidade de conjecturar, provar, comunicar ideias e 

tomar decisões que vão ao encontro do que hoje se considera que o ensino deve ser e consta 

das recomendações oficiais. Contudo, a implementação de tarefas de investigação, pelo facto 

de nem todos os professores se relacionarem da mesma forma com a Matemática nem terem 

todos a mesma visão do currículo (Goldenberg, 1999; Ponte, Matos, & Abrantes, 1999), faz 

com que nem todos as utilizem, assumindo em alguns casos uma frequência de utilização 

maior que noutros.  

Constituindo as investigações tarefas abertas, de desafio elevado, nas quais o aluno pode 

tomar contacto com uma actividade matemática genuína e com características idênticas às dos 

matemáticos profissionais, tarefas que proporcionam a criação de contextos de aprendizagem 

em que os alunos são confrontados com situações em que aprendem a pensar, a sua 

implementação poderá trazer benefícios para a aprendizagem da Matemática. Além de se 

defender a sua implementação regular na prática lectiva dos professores, será pertinente fazê-

lo de forma integrada em todas as disciplinas para que não se perca grande parte do seu 

alcance pedagógico.(Ernest, 1991; NCTM, 1991; Ponte, 2005). 

De facto, constituindo de início algo gerador de insegurança, estranheza e 

desorientação, as investigações são tarefas para as quais os alunos vão demonstrando 

predisposição desde que o professor faça um trabalho continuado. O facto de os alunos 

tomarem contacto frequente com este tipo de trabalho, como pudemos constatar, promove o 



112 

 

desenvolvimento de capacidades consideradas fundamentais, como seja a de analisar 

diferentes facetas de um problema e a de, com base nisso, fazer conjecturas sobre os 

resultados. A integração bem sucedida de tarefas investigativas pressupõe, no entanto, que o 

professor tenha uma “boa relação” com este tipo de trabalho, compreenda efectivamente o seu 

valor, apreciando-o enquanto experiência rica do ponto de vista didáctico (Oliveira, Ponte, 

Santos, & Brunheira, 1999). A predisposição a que fizemos referência para a realização de 

tarefas de investigação deve ser trabalhada de forma cuidada com os alunos, nomeadamente, 

devido às concepções que transportam consigo para a Escola. Uma estratégia para lidar com 

essa questão poderá passar por fazer-se com os alunos uma partilha e negociação de 

planificações de curto, médio ou longo prazo. Depois de decorrido um trabalho continuado e a 

realização frequente de investigações, pode verificar-se que estas constituem as tarefas mais 

atractivas que a Escola propõe, fomentando nos alunos um envolvimento implicado, 

constituindo momentos ricos de aprendizagem. Momentos que podem ser  potenciados 

quando utilizadas as TIC, como também tivemos oportunidade de constatar. 

Encarando as investigações como um processo que se desenvolve em três momentos, tal 

com fizemos referência (a introdução, o desenvolvimento e a discussão final), parece-nos útil 

concluir com uma referência particular a cada um desses momentos.  

Introdução da tarefa. 

Podendo e devendo ser proposta das mais diversas formas, a introdução de tarefas de 

investigação poderá ocorrer com ou sem suporte escrito (com ou sem leitura do mesmo, se 

este existir), com ou sem tecnologia. Constatámos porém que a utilização de tecnologia cria 

nos alunos um entusiasmo imediato em torno da tarefa que é apresentada. 

A introdução da tarefa é o momento indicado para o professor levar o aluno a 

compreender que a investigação pressupõe aprendizagem, devendo ter o cuidado em não 

colocar o aluno em situação de desconforto que lhe retire o prazer nessa mesma 

aprendizagem. Nessa linha, a tarefa deve ser uma proposta que valorize situações de 

aprendizagem em que o aluno possa estabelecer ligações com aprendizagens anteriores, tendo 

particular atenção às concepções dos alunos relativamente à Matemática e à própria 

aprendizagem. 

Quando os alunos já têm o hábito de realizar investigações, a sua introdução acontecerá 

de forma natural, muito embora seja necessário que o professor antecipe as situações em que 
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se justifique a sua utilização, julgando a sua oportunidade, pela impossibilidade de acorrer a 

todas elas. 

Independentemente da forma como a tarefa é introduzida, é fundamental que os alunos 

compreendam os objectivos da mesma e se disponibilizem para o esforço que a sua realização 

implica. Como referem alguns autores, o professor deverá demonstrar um espírito 

investigativo para que os alunos tenham a possibilidade de ver, no professor, um matemático 

em acção (Ponte, Oliveira, Cunha, & Segurado, 1998).  

Desenvolvimento da investigação. 

Depois de proposta a tarefa de investigação, é chegado o momento em que o aluno tem 

um papel mais activo, cabendo agora ao professor uma intervenção mais reduzida, mas 

mantendo uma postura questionadora, criando um ambiente de aprendizagem em que os 

alunos se sintam confiantes e tendo o cuidado de centrar a aula nos próprios alunos. (Mason, 

1991; NCTM, 1994; Ponte, J. P. et al., 1998).  

Tal como nos sugerem Ponte, Oliveira et al (1998), também nós nesta fase pudemos 

constatar que o professor quando chamado a intervir para validar conjecturas feitas pelos 

alunos não deverá antecipar a sua opinião. Deve, antes, incentivar o espírito crítico e a 

reflexão dos mesmos, sendo importante desbloquear dificuldades e permitir que o aluno 

compreenda que segue um caminho infrutífero. Deverá, no entanto, ter o cuidado de não 

permitir que o mesmo seja prolongado em demasia dado o risco de provocar desmotivação 

(Fonseca, Brunheira, & Ponte, 1999). 

Dada a frequente tensão didáctica que nesta fase é sentida pelo professor quando os 

alunos ficam aquém do esperado e em que os resultados não emergem, é de sugerir que o 

professor proponha uma nova tarefa que mobilize os mesmos processos. Ainda que o trabalho 

desenvolvido pelos alunos seja modesto e não conduza às conclusões esperadas, deverá ser 

sempre valorizado, mostrando ao aluno a sua importância para se atingir o que se procura. Ou 

seja, o professor deve incentivar confiança no trabalho que o aluno realiza (Mason, 1991). 

Tornando-se evidentes as potencialidades das TIC no desenvolvimento de 

investigações, constata-se que em algumas situações se tornam mesmo imprescindíveis, como 

é o caso da realização repetitiva de cálculos em tempo limitado. Se por um lado as TIC nos 

possibilitam mobilizar informação ou a realização de cálculos de forma rápida e eficiente, 

permitem também recorrer a representações visuais que de outro modo não seriam possíveis. 

É o caso dos programas de geometria dinâmica, em que o aluno tem a possibilidade de 
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manipular de forma rápida e eficiente uma determinada construção geométrica bastando para 

o efeito arrastar um vértice dessa mesma construção. 

Sendo importante que numa investigação o aluno se convença a si próprio e aos outros 

da validade dos seus argumentos (Mason, 1991), a existência de interacção entre os alunos 

durante o desenvolvimento do trabalho é fundamental para que possa existir questionamento 

de ideias entre eles (Wood, 1996). Compreende-se, assim, que o trabalho em grupo seja 

preferível ao individual, sendo a interacção entre os alunos, um dos objectivos que deve guiar 

o professor nesta fase.   

Também ao nível das interacções entre os alunos no desenvolvimento do trabalho as 

TIC podem servir de agente facilitador. Pela possibilidade de se realizarem de forma rápida 

alguns testes e verificar a razoabilidade dos resultados obtidos, as TIC possibilitam a troca de 

argumentos e de ideias entre os alunos. Tal como foi referido pela professora na entrevista 

final, a utilização das TIC permite a criação de um referente partilhado facilitador da 

interacção. Uma interacção que necessita de aprendizagem e que de início não se pode 

considerar como adquirida, muito em especial neste nível de escolaridade. 

Permitindo uma aprendizagem pela conversação, mas permitindo também que os alunos 

representem visualmente as suas ideias e realizem as explorações mais diversas, e ainda por 

apoiarem a aprendizagem pela prática com simulação de problemas e contextos significativos 

num espaço seguro, controlado e estimulante para o pensamento, a realização de 

investigações com recurso às TIC leva-nos a considerar que possibilita aos alunos aquilo que 

Jonassen (, 2007 #25) designa de aprendizagem com tecnologia. 

Discussão final. 

No que se refere ao momento da discussão final, como se viu, é importante que a 

discussão seja realizada logo que termine a investigação para que elementos importantes do 

trabalho realizado não se percam. Tal como nos sugerem alguns autores, é reflectindo sobre o 

trabalho realizado que a aprendizagem resulta mais efectiva (Bishop & Gofree, 1986; Ponte, 

Ferreira, Brunheira, Oliveira, & Varandas, 1998). 

Nesta fase, parece ser de capital importância que o professor atenda aos contributos de 

todos os alunos por mais modestos que sejam esses contributos. Mais do que procurar uma 

resposta certa, é importante que esteja particularmente atento às diversas abordagens 

realizadas pelos alunos. Tendo de gerir a discussão, o professor deve estimular a utilização de 
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uma linguagem adequada de forma a facilitar a compreensão, pelos colegas, dos processos 

utilizados, dos raciocínios e das conclusões a que chegaram (Mason, 1996; Wood, 1995). 

Neste papel de gestão, é aconselhável que o professor tenha o cuidado de criar um 

ambiente adequado, estabelecendo normas que facilitem a cooperação durante o 

desenvolvimento do trabalho. Importará valorizar o pensamento dos alunos de forma a evitar 

comentários menos oportunos ou menos adequados (Mason, 1996). 

Este momento pode ser particularmente rico e significativo no caso em que os alunos 

chegam a diferentes conclusões, gerando discussões a que normalmente atribuem particular 

relevo e das quais podem resultar aprendizagens mais eficazes e duradouras. As 

aprendizagens que resultam dessas situações poderão ser particularmente significativas para 

os alunos dado o investimento necessário do ponto de vista argumentativo para cada um fazer 

valer os seus pontos de vista. Na prática, para que uma discussão seja produtiva, torna-se 

pertinente a constituição de grupos de trabalho em número suficiente para viabilizar a 

obtenção de diferentes abordagens e pontos de vista. 

A utilização de tecnologia neste momento poderá ser importante sobretudo por permitir 

uma apresentação de resultados de forma eficaz e, em muitas situações, a reconstituição do 

trabalho realizado. De facto, utilizando as TIC de forma adequada, será possível reproduzir o 

trabalho realizado percorrendo etapas de forma iterativa. Em muitas outras situações 

possibilitará que depois de realizada uma discussão com toda a turma, cada aluno prossiga 

trabalhando individualmente, adaptando ou aprofundando o trabalho já realizado. 

Importará ainda referir que a valorização que se atribui às expectativas dos alunos e dos 

seus familiares tem a ver com o facto de que, vencidas as inseguranças iniciais, será mais fácil 

a criação de um clima favorável à aprendizagem. A realização regular de trabalho de 

investigação com os alunos possibilita que os seus familiares, em particular os pais, 

modifiquem as suas expectativas perante o tipo de trabalho que esperam que a Escola 

proporcione aos seus filhos.  

De resto, as concepções que os alunos têm relativamente à Matemática acabam também 

por ser modificadas em contacto com vivências de aprendizagem enriquecedoras como as que 

as investigações possibilitam. Recordando o ciclo vicioso proposto por Spangler (1992), as 

experiências de aprendizagem contribuem para as concepções sobre o que significa aprender 

Matemática, contribuindo estas por sua vez para o modo como encaramos a aprendizagem. 
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Assim, e para finalizar, poderemos dizer que fazendo uma adequada utilização da 

tecnologia nas investigações matemáticas, pode a mesma constituir um parceiro intelectual de 

aprendizagem pela reflexão. 

 

3. Limitações do estudo e sugestões para investigações 

futuras 

Considerando a natureza do problema que nos serviu de ponto de partida e das questões 

de investigação que dele decorreram, tomámos decisões metodológicas que nos levaram a 

uma abordagem qualitativa com configuração de estudo de caso. Uma vez que este tipo de 

investigação, de natureza qualitativa, exige particular cuidado em termos de rigor 

metodológico, parece-nos oportuno concluir coma referência a algumas limitações que de 

alguma maneira condicionaram o trabalho realizado. 

Referimo-nos, em primeiro lugar, às limitações de tempo, que não permitiram a 

observação de uma amostra mais rica, ou seja constituída com mais professores e alunos. Isso 

permitiria, o alargamento da análise a outros casos. 

Em segundo lugar, deveremos também considerar que este constituiu uma experiência 

inovadora, quer do ponto de vista teórico, quer metodológico, com o que isso implica em 

termos de aprendizagem de novos instrumentos de observação e do desafio que constituiu, 

nomeadamente o controlo da subjectividade nas análise que realizámos. 

Tendo consciência dessas limitações, não gostaríamos, no entanto, de deixar de sugerir 

algumas possibilidades de investigações futuras. Considerando que o nosso estudo terá 

contribuído para enriquecer as reflexões que se possam fazer a propósito deste tema, mas 

tendo a noção de se ter desenvolvido num período de tempo bastante limitado, poderia tornar-

se bastante interessante a realização de um estudo em que fossem comparados contextos 

distintos, com uma maior duração e que, por isso, tornasse viável o aprofundamento do nosso 

estudo. 

Julgamos ainda interessante, a possibilidade de realização de estudos que, mobilizando 

estratégias de investigação-acção, pudessem contribuir para que as tarefas de natureza 

investigativa com TIC pudessem vir a ser desenvolvidas em contextos escolares em que isso 
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ainda se não verifica, contribuindo dessa forma para o envolvimento de um maior número de 

professores neste tipo de propostas de trabalho na área da Matemática. 
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DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE DA ENTREVISTA 

INICIAL 

DIMENSÕES “CONCEPÇÕES DA PROFESSORA RELATIVAMENTE AO ENSINO”, “PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NA CONDUÇÃO DE AULAS”, “A PROFESSORA, AS TAREFAS 

INVESTIGATIVAS EM MATEMÁTICA E AS TIC”. 

 

Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
 

CONCEPÇÕES DA 

PROFESSORA 

RELATIVAMENTE 

AO ENSINO  

Valorização Valorização 

profissional 

Referências, que de algum modo 

transmitam, a importância atribuída à 

valorização profissional. 

Valorização do 

currículo e da 

Matemática 

Referências, de algum modo valorativas, 

da forma como está concebido o currículo 

em geral e o de Matemática em particular, 

tal como à importância que lhe atribui. 

Aplicação Motivação e 

envolvimento 

Referências, que revelem o grau de 

motivação e de envolvimento da 

professora, relativamente à profissão. 

Estratégias de trabalho Referências, que revelem a percepção que 

o currículo nomeadamente da disciplina de 

Matemática, valoriza a diversificação de 

tarefas, nomeadamente o recurso a tarefas 

de investigação. 

Implicações Aprendizagem e 

relação com a 

Matemática 

Referências, que revelam a percepção de 

que o posicionamento assumido face ao 

currículo e face à Matemática, influencia a 

aprendizagem dos alunos e/ou a sua 

relação com a disciplina. 

 

Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
 

PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NA 

CONDUÇÃO DE 

AULAS 

 

Valorização Valorização de práticas Referências, de algum modo valorativas, 

sobre a adopção de diversas práticas 

pedagógicas, nomeadamente as de 

natureza investigativa. 

Aplicação Confiança na 

diversificação de 

práticas 

Referências, que revelem o grau de 

confiança da professora e mesmo a sua 

motivação, na diversificação de práticas 

pedagógicas. 

Estratégias de trabalho Referências, que de algum modo revelem, 

como é que as diversas práticas 

pedagógicas adoptadas pela professora, 

interferem na gestão do tempo e/ou do 

espaço em sala de aula, na organização 

dos alunos ou mesmo na planificação de 

aulas. 

Materiais/recursos 

 

 

Referências, que revelem que recursos 

materiais são necessários, na prática 

lectiva da professora. 
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Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
 

A PROFESSORA, 

AS TAREFAS 

INVESTIGATIVAS 

EM 

MATEMÁTICA 

E AS TIC 

Valorização Valorização das tarefas 

ou das TIC 

Referências, de algum modo valorativas, 

sobre a utilização desse tipo de tarefas ou 

das TIC, para a aprendizagem dos alunos ou 

na prática lectiva. 

Aplicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiança em tarefas 

ou em TIC 

Referências, que revelem o grau de 

confiança do professor ou mesmo 

motivação, na adopção desse tipo de tarefa 

ou das TIC. 

Estratégias de trabalho 

com tarefas ou com 

TIC 

Referências, que revelem que as tarefas 

investigativas ou as TIC, podem interferir 

com as estratégias de trabalho ao nível de 

actividades a propor, com a gestão do tempo 

ou do espaço em sala de aula, com a 

constituição de grupos e mesmo com a 

própria planificação. 

Implicações Relações pessoais 

devido às tarefas ou às 

TIC 

Referências, de algum modo valorativas, 

sobre os efeitos que podem advir nas 

relações que se estabelecem entre professor-

aluno, entre alunos, mas também com os 

pais a diversos níveis, como resultado da 

realização de tarefas investigativas e/ou da 

utilização das TIC. 

Aprendizagem devido  

às tarefas ou às TIC 

Referências, de algum modo valorativas, 

sobre a aprendizagem dos alunos face às 

diferentes práticas pedagógicas, e em 

particular face à realização de investigações 

matemáticas e/ou da utilização das TIC. 

Relação com 

Matemática devido às 

tarefas ou às TIC 

Referências, de algum modo valorativas, 

sobre as consequências na relação que os 

alunos têm com a Matemática, em 

consequência da realização de investigações 

e/ou da utilização das TIC. 
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APÊNDICE 2 

 
Definição operacional das categorias de análise da 

entrevista final 
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DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE DA ENTREVISTA FINAL 

DIMENSÕES “A INTRODUÇÃO DE TAREFAS INVESTIGATIVAS”, “DESENVOLVIMENTO DAS 

INVESTIGAÇÕES EM SALA DE AULA”, “AS DISCUSSÕES NO FINAL DAS INVESTIGAÇÕES”.  

 

Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
 

A INTRODUÇÃO 

DE TAREFAS 

INVESTIGATIVAS  

Valorização Valorização da 

introdução 

Referências, de algum modo valorativas, 

da introdução de uma tarefa investigativa 

e/ou do modo como a mesma é feita. 

Valorização dos 

recursos  

Referências, de algum modo valorativas, 

da importância dos recursos materiais 

utilizados na introdução das tarefas. 

Aplicação Estratégias de trabalho Referências, que revelem a percepção de 

que a introdução e/ou o modo como é 

introduzida a tarefa, condiciona o trabalho 

do aluno que se segue. 

implicações Aprendizagem e 

relação com a 

Matemática 

Referências, que revelem a percepção que 

o posicionamento assumido na fase de 

introdução de uma tarefa, influencia o 

desempenho dos alunos ao nível da 

aprendizagem e/ou a sua relação com a 

Matemática. 

 

Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
 

DESENVOLVIMENTO 

DAS 

INVESTIGAÇÕES 

EM SALA DE 

AULA 

 

Valorização Valorização do trabalho 

do aluno 

Referências, de algum modo valorativas, 

sobre a importância do trabalho 

desenvolvido pelo aluno nesta fase. 

Valorização dos 

recursos 

Referências, de algum modo valorativas, 

da importância dos recursos materiais 

utilizados no desenvolvimento da 

investigação. 

Aplicação Confiança Referências, que revelem o grau de 

confiança que os alunos normalmente 

demonstram, ou que devem demonstrar, 

na fase de desenvolvimento da 

investigação. 

Motivação no trabalho 

e nas investigações 

Referências que revelem o grau de 

motivação que os alunos normalmente 

demonstram no desenvolvimento das 

investigações e nas investigações em si. 

Estratégias de trabalho Referências que revelem de algum modo 

como é que a professora e os alunos se 

organizam no desenvolvimento da 

investigação, nomeadamente em divisão 

de tarefas ou como desempenham os seus 

papeis.. 

Materiais/recursos Referências, que revelem a que recursos 

materiais normalmente os alunos 

recorrem, ou deveriam recorrer, nesta fase 

da investigação e/ou como o fazem. 
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competências Competências 

específicas  

 

 

 

 

Referências, que de algum modo revelem 

o desenvolvimento de competências 

especificas, resultantes do trabalho de 

desenvolvimento de tarefas investigativas, 

nomeadamente conjecturar, testar 

conjecturas... 

Implicações 

 

Relação professor-

aluno ou aluno-aluno 

Referências, de algum modo valorativas, 

sobre os efeitos que podem advir na 

relação professor-aluno, ou aluno-aluno, 

do trabalho resultante de uma 

investigação. 

 

 

Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
 

AS DISCUSSÕES 

NO FINAL DAS 

INVESTIGAÇÕES 

Valorização Valorização da 

discussão final 

Referências de algum modo valorativas, da 

realização de discussões,  no final das 

tarefas. 

Valorização dos 

recursos 

Referências, de algum modo valorativas, da 

importância dos recursos materiais 

utilizados na discussão final das tarefas. 

Aplicação Materiais/recursos Referências, que revelem a que recursos 

materiais normalmente os alunos recorrem, 

ou deveriam recorrer, na fase de discussão 

final da investigação. 

Competências Competências 

específicas  

 

 

Referências, que de algum modo revelem, o 

desenvolvimento de competências 

especificas que resultam, ou deveriam 

resultar, nomeadamente a comunicação 

matemática, por se realizarem discussões 

finais,. 

Implicações Relação professor-

aluno ou aluno-aluno 

Referências de algum modo valorativas, 

sobre os efeitos que podem advir na relação 

professor-aluno, ou aluno-aluno, pela 

realização da discussão final da 

investigação. 

Aprendizagem e 

relação com a 

Matemática 

Referências, de algum modo valorativas, 

sobre a aprendizagem e/ou a relação dos 

alunos com a Matemática, que advém pela 

realização de discussões no final das 

investigações. 
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APÊNDICE 3 

 
Definição operacional das categorias de análise do 

questionamento dos alunos 
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DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE DO QUESTIONAMENTO 

DOS ALUNOS 

DIMENSÕES “AS TIC E O GOSTO PELA MATEMÁTICA”, “AS TIC E AS INVESTIGAÇÕES 

MATEMÁTICAS”. 

 

Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
 

AS TIC E O GOSTO 

PELA 

MATEMÁTICA 

Valorização Valorização das TIC na 

aprendizagem . 

Referências, de algum modo valorativas, 

da utilização das TIC na aprendizagem da 

Matemática. 

Aplicação Motivação no trabalho Referências, que revelem o grau de 

motivação que os alunos demonstram no 

desenvolvimento do trabalho em 

Matemática usando as TIC. 

Implicações Aprendizagem e 

relação com a 

Matemática. 

Referências, que revelem a percepção, que 

os alunos têm relativamente à 

aprendizagem e à relação que se 

estabelece com a disciplina, pela 

utilização das TIC. 

 

Dimensão Categoria Indicadores Definição operacional 
 

AS TIC E AS 

INVESTIGAÇÕES 

MATEMÁTICAS  

 

Valorização Valorização das TIC 

nas investigações. 

Referências, de algum modo valorativas, 

sobre a importância das TIC na realização 

de investigações. 

Aplicação Motivação na 

investigação 

Referências, que revelem o grau de 

motivação que os alunos demonstram no 

desenvolvimento de uma investigação 

usando as TIC. 

Implicações Aprendizagem e 

relação com a 

Matemática 

Referências, que revelem a percepção que 

os alunos têm relativamente à 

aprendizagem e à relação que se 

estabelece com a disciplina, pela 

utilização das TIC nas tarefas de 

investigação. 
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APÊNDICE 4 

 
Códigos utilizados na entrevista inicial 
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DIMENSÕES, CATEGORIAS, INDICADORES E CÓDIGOS UTILIZADOS NA ENTREVISTA 

INICIAL 

(Codificação de acordo com definição operacional) 

 

Dimensão Categoria Indicadores Códigos 

CONCEPÇÕES DA 

PROFESSORA 

RELATIVAMENTE 

À MATEMÁTICA E 

AO CURRÍCULO 

Valorização Valorização profissional CVALPROF 

Valorização currículo e da Mat. CVALCURRMAT 

Aplicação Motivação e envolvimento CAPLMOTENVOL 

Estratégias de trabalho CAPLESTRTRAB 

Implicações Aprendizagem e relação com Mat CIMPAPRENDRELMAT 

PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NA 

CONDUÇÃO DE 

AULAS 

Valorização Valorização de práticas PVALPRATIC 

Aplicação Confiança diversificação práticas PAPLCONFPRAT 

Estratégias de trabalho PAPLESTRTRAB 

Materiais/recursos PAPLMATER 

 

A PROFESSORA 

AS TAREFAS 

INVESTIGATIVAS 

EM MATEMÁTICA 

E AS TIC 

Valorização  Tarefas investigativas/TIC TVALINVTIC 

Aplicação 

 

Confiança em tarefas/TIC TAPLCONFINVTIC 

Estratégias trabalho tarefas/TIC TAPLESTRTRABINVTIC 

Implicações Rel. pessoais tarefas/TIC TIMPRELAÇÔES 

Aprend devido tarefas/TIC TIMPAPRINVTIC 

Rel. com  Mat. devido tarefas/TIC TIMPRELMATINVTIC 
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APÊNDICE 5 

 
Códigos utilizados na entrevista final 
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DIMENSÕES, CATEGORIAS, INDICADORES E CÓDIGOS UTILIZADOS NA ENTREVISTA 

FINAL 

 (Codificação de acordo com definição operacional) 

 

Dimensão Categoria Indicadores Códigos 

INTRODUÇÃO DE 

TAREFAS 

INVESTIGATIVAS 

Valorização Valorização da introdução IVALINTRO 

Valorização dos recursos IVALRECUR 

Aplicação Estratégias de trabalho IAPLESTTRAB 

Implicações Aprendizagem e relação com a Mat. IIMPAPRRELMAT 

 
DESENVOLVIMENTO 

DAS 

INVESTIGAÇÕES 

EM SALA DE 

AULA 

 

Valorização Valorização do trabalho do aluno DVALTRABAALU 

Valorização dos recursos DVALRECUR 

Aplicação Confiança dos alunos DAPLCONFALU 

Motivação no trabalho DAPLMOTTRAINV 

Estratégias de trabalho DAPLESTTRA 

Materiais/recursos DAPLRECUR 

Competências Competências específicas DCOMESP 

Implicações Rel. prof/aluno ou –aluno/aluno DIMPRELAÇÕES 

 

AS DISCUSSÕES 

NO FINAL DAS 

INVESTIGAÇÕES 

 

Valorização  Valorização da discussão final FVALDISC 

Valorização dos recursos FVALRECUR 

Aplicação Materiais/recursos FAPLRECUR 

Competências Competências específicas FCOMESP 

Implicações Rel. prof/aluno ou aluno/aluno FIMPRELAÇÔES 

Aprend izagem dos alunos FIMPAPRRELMAT 
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APÊNDICE 6 

 
Códigos utilizados no questionamento dos alunos 
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DIMENSÕES, CATEGORIAS, INDICADORES E CÓDIGOS UTILIZADOS NO 

QUESTIONAMENTO DOS ALUNOS 

(Codificação de acordo com definição operacional) 

 

 

Dimensão Categoria Indicadores Códigos 

AS TIC E O GOSTO 

PELA 

MATEMÁTICA 

Valorização Valorização das TIC na aprend. GVALTICAPR 

Aplicação Motivação no trabalho GAPLMOTTRA 

Implicações  Aprend. e relação com  a Mat. GIMPAPRREL 

AS TIC E AS 

INVESTIGAÇÕES 

MATEMÁTICAS 

Valorização Valorização das TIC nas investig. IVALTICTRA 

Aplicação Motivação na investigação IAPLMOTINV 

Implicações Aprend. e relação com  a Mat. IIMPAPRREL 
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Guião da entrevista inicial 
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FINALIDADE 

Estudo da potencialidade das TIC na implementação de tarefas investigativas em 

Matemática do Primeiro Ciclo do Ensino Básico. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

Caracterizar a professora quanto à importância que atribui às tarefas de natureza investigativa 

no ensino da Matemática. 

Caracterizar a professora quanto importância que atribui às TIC no ensino da Matemática. 

Perceber da disponibilidade da professora para utilizar as TIC em tarefas de natureza 

investigativa. 

 

GRUPO-ALVO 

Uma professora especialista em investigações matemáticas do Primeiro Ciclo, que de forma 

regular recorre às TIC para introduzir tarefas de natureza investigativa.  

 

Blocos Objectivos específicos Propostas de questões 

Bloco A 
 
Legitimação da 
entrevista. 

 Identificação do entrevistador; 

 Informar dos objectivos e da 
relevância da entrevista; 

 Garantir o anonimato do 
entrevistado; 

 Informar a provável duração da 
entrevista. 

 

 Informar genericamente do problema 
que se investiga; 

 Propor a gravação da entrevista; 

 Garantir a confidencialidade das 
informações fora do âmbito académico; 
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Blocos Objectivos específicos Propostas de questões 

Bloco B 
 
Percurso 
académico e 
profissional. 

 Caracterização da professora ao 
nível da formação inicial; 

 Caracterização da professora ao 
nível do seu percurso 
profissional e envolvimento 
com a profissão. 

 Há quanto tempo é professora? Sempre 
desejou ser professora ou isso acabou por 
acontecer sem que o tivesse previsto? 
Qual foi a sua formação inicial? Tem feito 
formações visando a valorização 
profissional? 

 Costuma envolver-se em projectos de 
natureza pedagógica com alunos? Tem 
alguma experiência significativa que nos 
queira contar? 

 Já desempenhou algum tipo de cargo 
pertencendo por exemplo ao Conselho 
Pedagógico da sua escola?  

Bloco C 
 
Concepções da 
professora 
relativamente à 
Matemática, e ao 
currículo. 
 
 
 

 Caracterizar a relação da 
professora com a Matemática e 
com o currículo; 

 Caracterizar a concepção da 
professora face ao currículo da 
disciplina; 

 Identificar preocupações no 
ensino-aprendizagem da 
matemática ao nível dos 
conteúdos. 

 
 
 
 

 

 Gosta de ensinar Matemática ou pelo 
contrário é a disciplina que menos lhe 
agrada ensinar? Porquê? 

 O que acha fundamental que os alunos 
aprendam neste nível de escolaridade? O 
currículo parece-lhe adequado? Mudaria 
alguma coisa? Considera que o currículo 
contempla os conteúdos adequados? 

 Pelo que interpreta do currículo de 
Matemática, considera que a 
aprendizagem pode ser construída pelo 
aluno baseada na descoberta, resolvendo 
desafios, problemas, ou pelo contrário, 
isso não é possível nem adequado? 
Gostaria de ensinar Matemática de modo 
diferente?  

Bloco D 
 
Prática 
pedagógica na 
condução de 
aulas. 

 

 Caracterizar a prática lectiva da 
professora; 

 Identificar preocupações no 
ensino-aprendizagem da 
Matemática ao nível das 
práticas em sala de aula. 

 Identificar preocupações no 
ensino-aprendizagem 
nomeadamente ao nível das 
aprendizagens dos alunos. 

 
 

 Que preocupações costuma atender ao 
planificar as suas aulas? 

 Seria capaz de descrever como decorre o 
que poderemos chamar de aula-tipo? Que 
tipo de tarefas propõe? Tem sofrido 
alterações substanciais ao longo dos 
tempos? 

 De que modo organiza os alunos para a 
realização de tarefas matemáticas: em 
díade, em grupo mais alargado, 
individualmente? 

 Disponibiliza materiais diversos, como os  
manipuláveis, tendo em vista um maior 
envolvimento dos alunos nas suas 
aprendizagens? Que utilização é dada ao 
manual? 
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Blocos Objectivos específicos Propostas de questões 

Bloco E 
 
A professora, as 
tarefas 
investigativas em 
Matemática, e o 
seu 
posicionamento 
face às TIC. 

 Caracterizar a relação da 
professora com as tarefas de 
natureza investigativa; 

 Identificar a existência de 
fragilidades na relação com as 
tarefas de natureza 
investigativa, que de algum 
modo condicionem essa 
prática; 

 Identificar que tipo de 
disponibilidade existe para uma 
prática regular dessas tarefas e 
se as valoriza.  

 
 
 
 

 Caracterizar a relação da 
professora com as TIC; 

 Identificar a existência de 
fragilidades na relação com as 
TIC que possam causar alguma 
resistência à sua utilização; 

 Identificar que tipo de 
disponibilidade existe para uma 
utilização regular das TIC em 
contexto de sala de aula e se é 
valorizada essa utilização. 

 De modo geral, em que tipo de 
actividades considera que ocupa mais 
tempo nas suas aulas? Em resolução de 
problemas? Composições matemáticas? 
Investigações? Exercícios? 

 Considera que de algum modo as tarefas 
investigativas podem contribuir para uma 
melhoria das aprendizagens ou não lhe 
parece que tal seja relevante? 

 Acha difícil implementar as tarefas 
investigativas de forma regular na sala de 
aula devido algum tipo de 
constrangimento? 

 Julga que a realização de tarefas 
investigativas pode modificar de algum 
modo a opinião que os alunos têm da 
Matemática?  

 Que utilização faz das TIC? Quando lhe é 
possível utiliza as TIC em sala de aula? Isso 
não lhe é possível ou não se sente 
motivada a fazê-lo? 

 Considera que de algum modo a 
utilização das TIC podem contribuir para 
uma melhoria das aprendizagens ou não 
lhe parece que tal seja relevante?  

 Acha difícil implementar as TIC de forma 
regular na sala de aula devido a 
constrangimentos de gestão de tempo ou 
outros?  

 Julga que a utilização das TIC na 
aprendizagem da Matemática pode 
modificar de algum modo a opinião que os 
alunos têm da mesma? 
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ANEXO 2  

 
Guião da entrevista final 
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AS TAREFAS INVESTIGATIVAS EM MATEMÁTICA E A SUA 

CONCRETIZAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

JOÃO PAULO AFONSO 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Junho de 2009 
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FINALIDADE 

Estudo da potencialidade das TIC na implementação de tarefas investigativas em 

Matemática do Primeiro Ciclo do Ensino Básico. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

Caracterizar de que modo se devem introduzir as tarefas de investigação com recurso a 

tecnologia em sala de aula. 

Caracterizar de que modo se devem desenvolver as tarefas de investigação com recurso a 

tecnologia em sala de aula. 

Caracterizar de que modo se devem realizar as discussões no final da realização de uma tarefa 

de investigação. 

 

GRUPO-ALVO 

Uma professora especialista em investigações matemáticas do Primeiro Ciclo, que de forma 

regular recorre às TIC para introduzir tarefas de natureza investigativa.  

 

Blocos Objectivos específicos Propostas de questões 

Bloco A 
 
Legitimação da 
entrevista. 

 Identificação do entrevistador; 

 Informar dos objectivos e da 
relevância da entrevista; 

 Garantir o anonimato do 
entrevistado; 

 Informar a provável duração da 
entrevista. 

 

 Informar genericamente do problema 
que se investiga; 

 Propor a gravação da entrevista; 

 Garantir a confidencialidade das 
informações fora do âmbito académico; 
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Blocos Objectivos específicos Propostas de questões 

Bloco B 
 
A introdução de 

tarefas 
investigativas  

 Caracterizar de que modo se 
podem introduzir tarefas de 
investigação; 

 Identificar vantagens no 
recurso às tecnologias na fase 
introdutória das tarefas de 
investigação; 

 Identificar preocupações da 
professora quando da 
introdução de tarefas de 
investigação. 

 Consegue caracterizar de algum modo, 
qual parece ser a reacção dos alunos no 
momento em que introduz uma tarefa de 
investigação? Que resistências costuma 
sentir? 

 Como lhe parece que uma tarefa de 
investigação pode ser introduzida? E como 
é que deve ser feito? 

 Gosta de diversificar no modo como 
introduz as tarefas de investigação? 
Porquê? 

 Que preocupações costuma ter no 
momento de introduzir uma tarefa de 
investigação? 

 Que recursos materiais costuma utilizar 
nas tarefas de investigação? Que materiais 
gostaria de ter que não tem? 

 Qual lhe parece ser o papel do aluno na 
introdução de uma tarefa investigativa? 

 Pode de algum modo enumerar 
vantagens da utilização das TIC no 
momento de introdução de investigações? 
E desvantagens? 

Bloco C 
 

O 
desenvolvimento 
das investigações 
em sala de aula 

 
 

 Caracterizar de que modo as 
TIC permitem o 
desenvolvimento de 
investigações de modo mais 
produtivo;  

 Identificar de que modo as TIC 
permitem a obtenção de 
resultados significativos 
durante as investigações; 

 Identificar preocupações da 
professora durante a realização 
das investigações pelos alunos. 
 

 
 
 
 

 

 Qual lhe parece ser o papel do aluno no 
desenvolvimento de uma investigação? E o 
seu? 

 Sente que na fase de desenvolvimento 
da investigação deve intervir no trabalho 
do aluno, ou procura não intervir? Porquê? 

 Como encara a situação dos alunos não 
chegarem aos resultados que tinha 
pensado quando propôs a tarefa? 

 O desenvolvimento de uma investigação 
promove de algum modo a criatividade 
dos alunos, mesmo os que têm mais 
dificuldades? De que modo? 

 Considera de algum modo relevante a 
interacção que se estabelece entre os 
alunos durante uma investigação? De que 
modo? 

 Costuma intervir quando ouve algum 
comentário de um aluno que diz ter 
chegado a uma dada conclusão? 

 Para que uma actividade de investigação 
se desenvolva em pleno, tem preferência 
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na forma como os alunos são organizados? 
Como prefere fazê-lo? 

 Considera que os materiais utilizados na 
investigação condicionam os seus 
resultados? De que modo? 

 Pode de algum modo enumerar 
vantagens da utilização das TIC no 
desenvolvimento de investigações? E 
desvantagens? 

Bloco D 
 
As discussões no 

final das 
investigações.  

 Caracterizar de que modo as 
TIC permitem que na discussão 
final os alunos tenham um 
maior poder de argumentação; 

 Identificar de que modo as TIC 
permitem a obtenção de 
elementos ricos para a 
discussão final; 

 Identificar preocupações da 
professora no momento da 
discussão final sobre uma 
investigação. 

 Na discussão final, qual lhe parece ser o 
papel dos alunos? E o do professor? 

 Que recursos utiliza normalmente 
quando da discussão final? Ou nessa fase 
não há necessidade de nenhum material 
em especial? 

 O que mais a preocupa na discussão final 
da investigação? 

 Pode de algum modo enumerar 
vantagens da utilização das TIC no 
momento de discussão final de uma 
investigação? E desvantagens? 
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ANEXO 3  

 
Guião do questionamento dos alunos 
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AS TIC E AS SUAS POTENCIALIDADES NAS TAREFAS 

INVESTIGATIVAS EM MATEMÁTICA 

 

 

 

Questionamento aos alunos 

 

 

 

 

JOÃO PAULO AFONSO 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Maio de 2009 
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FINALIDADE 

Estudo da potencialidade das TIC nas tarefas investigativas em Matemática do Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

Caracterizar a opinião dos alunos quanto à relação que se estabelece com a disciplina de 

Matemática pelo facto de se utilizarem as TIC. 

Caracterizar a opinião dos alunos relativamente às potencialidades das TIC nas investigações 

matemáticas.  

 

GRUPO-ALVO 

Alunos de uma turma do Primeiro Ciclo do Ensino Básico que realizaram investigações 

matemáticas com recurso às TIC 

 

Blocos Objectivos específicos Propostas de questões 

Bloco A 
 
As TIC e o gosto 

pela Matemática 

 Identificar de que modo o uso 
das TIC nas investigações 
matemáticas promove nos 
alunos o gosto pela Matemática. 

 

 Gostas mais de trabalhar em Matemática 
quando a professora vos pede para usar o 
computador, ou gostas mais de outra 
maneira? Porquê? 

Bloco B 
 

As TIC e as 

investigações 

matemáticas 

 
 

 Identificar de que modo o uso 
das TIC nas investigações 
matemáticas facilita o 
desenvolvimento das mesmas;  

 Identificar de algum modo se a 
utilização das TIC em 
investigações matemáticas, é 
encarada como elemento 
facilitador de aprendizagens. 

 Achas que o trabalho feito com o 
computador foi produtivo? 

 Serias capaz de fazer esta mesma 
investigação sem usares o computador? 

 Conseguiste aprender coisas que achas 
que não conseguirias tão bem sem o 
computador?  

 Há coisas que fazes melhor com o 
computador? O que é que o computador 
te deixa fazer melhor? 
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ANEXO 4  

 
A segunda tarefa proposta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

Cadeiras à volta de mesas 

No Comilão, um novo restaurante, existem 24 mesas quadradas. Cada cadeira está 

colocada em cada lado da mesa. Quantos clientes se podem sentar nesse 

restaurante? 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas Cadeiras 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



178 

 

O Comilão tem um problema. Para grandes grupos, têm de colocar algumas mesas 

juntas para fazer uma mesa longa. Tal, como anteriormente, colocam uma cadeira 

em cada lado da mesa. De quantas mesas precisarão para sentar 18 pessoas? 

 

 

 

Os clientes do Comilão gostam das mesas juntas para grupos grandes, mas não 

gostam que estejam juntas ao lado umas das outras formando longas mesas. Foi 

sugerido que se arrumassem as mesas formando rectângulos com as cadeiras 

colocadas a toda a volta.  

 

 

Quantas cadeiras serão necessárias quando as mesas forem arrumadas num 

rectângulo como este? 
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Questões para os alunos: 

- Como consegues saber o número de cadeiras necessárias se souberes o número de mesas? 

Explica como fizeste 

- Quantas mesas precisarias para sentar a turma toda? 

- Qual a melhor forma de arrumar as mesas? Cada mesa com 4 cadeiras? Juntar as mesas 

numa longa fila? Arrumá-las formando rectângulos? Ou que outra arrumação 

recomendarias? 

 

 

Proposta de avaliação: 

- Propor aos alunos escrever uma carta para o Restaurante explicando tudo o que 

aprenderam. 

 

 

Extensão: 

Os alunos poderão ainda explorar questões tais como: 

- Qual a melhor forma de arrumar 24 mesas para que se utilizem o menor número de 

cadeiras? 

- Que arrumação das 24 mesas permite sentar o maior número de pessoas? 

- De uma forma geral, descreve a forma como se devem arrumar as mesas para se utilizar o 

maior e o menor número de cadeiras para um determinado número de mesas. Será a 

arrumação em forma de rectângulo ou outra forma? 

 

 

 




