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Capítulo 6

Rogério

Rogério tem 15 anos, é natural de Lisboa e vive com os pais e o irmão. A mãe 

completou o ensino secundário, o pai é licenciado e o irmão frequenta o 1.º ciclo do 

ensino básico. É o primeiro ano que frequenta esta escola e não apresenta nenhuma 

retenção no seu percurso escolar. Refere que a Matemática é a sua disciplina preferida, à 

qual se segue a Filosofia. No entanto, na primeira entrevista, diz que nem sempre assim 

foi. Refere que até ao 6.º ano foi bom aluno a Matemática, mas não gostava da discipli-

na. Apenas a partir do 7.º ano é que começou a gostar, motivado por um professor cujas 

aulas considera terem sido cativantes. Apesar disso, não se recorda de experiências 

especialmente interessantes vividas anteriormente em Matemática. As disciplinas de que 

menos gosta são Português e Educação Física. Afirma que não sentiu ainda dificuldades 

no corrente ano lectivo e considera que as dificuldades que teve em anos anteriores ape-

nas surgiram quando não estudou o suficiente. Nos tempos livres refere jogar playsta-

tion, tocar guitarra e estudar. Diz que gostaria de seguir um curso superior de engenha-

ria aeroespacial ou engenharia electrónica e de computadores, tendo ainda o sonho de 

estudar engenharia de som e ir para o Conservatório de Amesterdão estudar guitarra em 

Jazz e Música Moderna. 

No presente ano lectivo tem revelado, de um modo geral, um bom desempenho, 

sendo a sua média do 1.º período de 16 valores. Em Matemática é um aluno assíduo e 

pontual e empenhado nas tarefas propostas. É um pouco introvertido e, nas discussões 

de turma, tem alguma dificuldade em explicar o seu raciocínio. Gosta de intervir, mas 

apenas o faz quando tem a certeza de que está correcto. Por essa razão, quando não per-

cebe alguma coisa, costuma solicitar-me esclarecimento de dúvidas no final das aulas.



96

6.1. Processos de raciocínio utilizados e dificuldades manifestadas 

antes da unidade de ensino

As tarefas propostas na primeira entrevista envolvem a resolução de problemas 

sobre funções representadas de diferentes formas, a procura de regularidades e a formu-

lação de conjecturas. Os dados recolhidos permitem caracterizar os processos de racio-

cínio e as dificuldades do aluno nesta fase do estudo.

6.1.1. Estabelecimento de relações entre objectos

Rogério revela alguma dificuldade na interpretação dos problemas, sentindo 

necessidade que eu lhe explique oralmente o que se pretende, como é o caso, por exem-

plo, da questão 1.2.: 

Rogério: Qual dos gráficos representa a ida de cada um deles para a 
escola? Acho que todos representam a ida de cada um deles para a esco-
la, só que cada um vai de uma maneira diferente, por isso um vai mais 
rápido e os outros vão mais devagar.
Professora: Mas, qual é que corresponde a qual?
Rogério: Ah! Sim.
[Escreve e pensa na próxima questão]

Apesar de apresentar algumas dificuldades na interpretação do problema pro-

posto na questão 1., no qual as funções estão representadas graficamente, consegue 

interpretar de forma correcta a informação descrita nos gráficos:

Figura 42 – Entrevista 1 (questões 1.1.,1.2. e 1.3.)

O aluno consegue também identificar situações representadas graficamente 

como sendo de proporcionalidade directa:

Professora: E o que é que estás a pensar?
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Rogério: Que é um gráfico em que as duas variáveis são proporcionais 
uma à outra, por isso é uma proporcionalidade directa.
(…)
Professora: E porquê?
Rogério: Porque representam rectas e à medida que uma variável 
aumenta, a outra aumenta na mesma proporção.

Figura 43 – Entrevista 1 (questão 1.5.)

Uma grande dificuldade de Rogério prende-se com a compreensão dos objectos 

matemáticos que manipula. Apesar de resolver correctamente o problema apresentado 

na questão 2., não parece compreender o significado dos procedimentos que utiliza. 

Consegue determinar a constante de proporcionalidade e escrever uma relação correcta 

que traduz a situação descrita, indicando uma das variáveis em função de outra. Contu-

do, não lhe atribui significado no contexto do problema:

Professora: E qual é o valor da constante de proporcionalidade?
Rogério: É o n sobre o q, é 1 sobre 9.
Professora: E o que é que isso significa?
Rogério: Que quando se multiplica o q pela constante, vai dar o n e 
quando se multiplica o n pela constante vai dar o q.
Professora: Sim. Mas em termos do contexto do problema, esse número 
significa alguma coisa em especial?
Rogério: Acho que não…

Quando confrontado com uma questão que lhe solicita uma expressão que rela-

cione duas variáveis representadas graficamente, como é o caso da 1.4., Rogério tam-

bém revela dificuldades. Não consegue escrever tal expressão, apesar de voltar a pensar 

nessa questão no final da tarefa:

Rogério: … E já está tudo só não fiz a 1.4. [volta a pensar nessa questão] 
Não consigo…

Como não consegue responder à questão 1.4., considera que não irá conseguir 

dar uma resposta para a questão seguinte, achando que esta depende da anterior. Quan-
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do lhe sugiro que analise o gráfico, consegue fazê-lo correctamente, mas pensa que não 

está a dar a resposta inicialmente pretendida:

Rogério: Só que esta questão pede para eu falar das relações, como eu 
não fiz a relação não posso fazer.
Professora: Achas que as relações só se poderiam traduzir pela expres-
são? Não poderás analisar o gráfico?
Rogério: Acho que aqui tenho que responder sobre a expressão… [Pensa 
e escreve a resposta à 1.5.]

Também na questão 2., quando questionado sobre o possível aspecto gráfico da 

função representada, parece responder por memorização, pois não explica a sua relação 

com a tabela apresentada nem com a expressão que, entretanto, encontrou:

Professora: Agora, como prevês que seja o gráfico desta relação?
Rogério: Vai ser uma hipérbole, porque é uma proporcionalidade inversa 
e o gráfico de uma proporcionalidade inversa representa uma hipérbole.

À semelhança do que aconteceu na questão 1., em que identificou com facilida-

de as relações apresentadas como sendo de proporcionalidade directa, também identifica 

a relação descrita na questão 2. como de proporcionalidade inversa:

Figura 44 – Entrevista 1 (questão 2.2.)

Quando lhe é solicitada a conversão da informação constante na tabela para a 

forma de uma expressão algébrica que estabeleça a relação entre as variáveis apresenta-

das, revela alguma destreza, contrariamente ao que aconteceu na questão 1.4., que pede

uma expressão relacionando as variáveis apresentadas graficamente e à qual não conse-

guiu responder. Assim, escreve com facilidade a expressão algébrica que permite obter 

q em função de n:

Figura 45 – Entrevista 1 (questão 2.3.)
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Talvez se possa explicar a facilidade com que escreve esta expressão pelo facto 

de já ter a utilizado e reflectido sobre ela na primeira alínea. No entanto, mais uma vez 

não consegue explicar a razão da sua resposta.

Na questão 4.1., Rogério revela alguma aptidão na manipulação algébrica, mas 

demonstra alguma confusão entre as variáveis dependente e independente, bem como 

falta de rigor na escrita das coordenadas dos pontos:

Rogério: Já não me lembro disto… A abcissa é do x… Tenho que ir à 
função e substituir o x por 3.
Professora: Hum, hum.
Rogério: [Escreve] Já está, mas acho que está mal, porque as coordena-
das são 2 números e só tenho o x, falta-me o y.
Professora: Então, mas já me disseste que o x é 3, então e o y?... Quanto 
é que te deu a conta que fizeste?
Rogério: Deu 8. 
Professora: E o que é que significa esse número.
Rogério: Que o x é 8! Ah, não é o y.

Figura 46 – Entrevista 1 (questão 4.1.)

Quando o questiono sobre qual será o aspecto gráfico da relação dada, mostra 

alguma hesitação e opta por deixar esta questão para o final. Nessa altura, resolve fazer 

um esboço, sem rigor, no qual utiliza os pontos encontrados noutras alíneas:

Figura 47 – Entrevista 1 (questão 4.2.)
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Deste modo, Rogério manifesta dificuldades assinaláveis na interpretação e 

compreensão dos problemas apresentados. Revela um bom desempenho no trabalho 

com as diferentes representações de funções, mas indicia dificuldades na conversão da 

representação gráfica para a algébrica, bem como na compreensão do significado das 

expressões algébricas. Finalmente, parece estabelecer uma confusão entre as variáveis 

dependente e independente e as respectivas representações num sistema de eixos carte-

siano.

6.1.2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas

Na definição de estratégias para resolver a questão 2., um problema que envolve 

uma situação de proporcionalidade inversa representada verbalmente, Rogério não apre-

senta dificuldade. Do mesmo modo, revela um bom desempenho na realização dos cál-

culos necessários para a resolução do problema, preenchendo correctamente a tabela:

Figura 48 – Entrevista 1 (questão 2.1.)

Quando questionado sobre como preencheu a tabela apresentada, explica:

Rogério: Multipliquei este valor por dois e depois dividi por três, para 
saber quanto é que paga cada um.

O valor a que se refere é 18, ou seja, determina o preço do objecto em causa e 

divide o resultado pelo número de pessoas. Utiliza, assim a estratégia de determinar o 

produto constante, mas nunca relaciona 218 € =36 €, como sendo o preço do objecto. 

Para completar o valor de n em falta, revela ter usado uma equação, que revolveu sem 

problemas:

Rogério: Agora para descobrir aquele fiz que é igual a 36 sobre n e ago-
ra vou resolver a equação em ordem a n para descobrir.

Figura 49 – Entrevista 1 (questão 2.1.)
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Na realidade, Rogério transformou uma expressão algébrica noutra, substituindo 

de seguida a variável que lhe permitiu determinar o valor que pretendia descobrir. No 

entanto, apresenta alguma dificuldade na justificação dos procedimentos que utiliza.

Por exemplo, na questão 2.1. quando questionado sobre o porquê da sua resolução, res-

ponde apenas: 

Rogério: Porque não estou a ver mais nenhuma maneira de resolver.

Na questão 3.1., que envolve a procura de regularidades, recorre a uma represen-

tação visual, desenhando um esquema que lhe permite conhecer o número de caramelos 

pedidos. Nesta questão, à semelhança de outras, demora algum tempo a pensar e dá a 

resposta sem a justificar:

Rogério: São 15.

Figura 50 – Entrevista 1 (questão 3.3.)

Ao ser questionado sobre o método que utilizou para encontrar esse valor, a sua 

resposta parece indicar alguma aptidão para relacionar as figuras apresentadas do ponto 

de vista geométrico:

Professora: Fizeste o esquema e contaste?
Rogério: Não foi preciso contar, porque aqui [apontando para o esque-
ma que desenhou] são 3 e aqui são 5, 3 vezes 5 dá 15 caramelos.

Assim, nesta entrevista, Rogério não apresenta dificuldade em formular estraté-

gias de resolução dos problemas, usando, nomeadamente, a estratégia de procurar regu-

laridades – identificando o produto constante na proporcionalidade inversa e simetrias 

em figuras. De um modo geral, aplica a estratégia que define com alguma facilidade, 

não apresentando dificuldade nos cálculos nem na manipulação algébrica. Revela, con-

tudo, não compreender alguns dos procedimentos que utiliza. Na aplicação das estraté-
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gias para resolver os problemas propostos, aceita sempre as respostas que obtém como 

correctas, sem ter a preocupação de as verificar nem de apresentar uma justificação.

6.1.3. Formulação, teste e justificação de conjecturas

Numa primeira abordagem ao problema proposto na questão 3., que envolve a 

procura de regularidades com o objectivo de chegar a uma generalização da situação 

descrita, Rogério reconhece que, para dimensões muito grandes da caixa, não seria viá-

vel continuar a estratégia do desenho. Percebe que existe uma lei que permite determi-

nar o número de caramelos existentes numa caixa, qualquer que seja o número de cho-

colates. Apresenta, no entanto, dificuldades em explicar essa lei:

Professora: Está a ocorrer-te alguma coisa?
Rogério: Sim.
Professora: Então?
Rogério: Estou a ver que o número de caramelos no plano vertical é 
menos 1 que os chocolates no plano vertical e o mesmo acontece no pla-
no horizontal…

Apesar desta explicação, Rogério não se mostra satisfeito e continua a pensar no 

problema. Proponho-lhe, então, um exemplo para explorar e para tentar perceber o que 

está a pensar:

Professora: Então se tivéssemos que determinar o número de caramelos 
numa caixa de 40 por 60 como seria?
Rogério: Dava 39 por 59, mas não sei muito bem como é que hei-de 
explicar…

O aluno parece pensar de forma correcta, mas revela insegurança na sua respos-

ta, sentindo necessidade de uma confirmação da minha parte:

Professora: Já explicaste oralmente… 
Rogério: Mas não sei com devo escrever e não sei se está correcto, está?
Professora: Está.
[responde e escreve simultaneamente, mas um pouco hesitante]
Rogério: A multiplicação do número de bombons na vertical menos um 
pelo número de bombons na horizontal menos um.
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Figura 51 – Entrevista 1 (questão 3.2.)

Rogério relaciona a questão 4.4. com a função apresentada na questão 4.1. e, 

quando confrontado com o facto de estarmos agora a falar de uma família geral de fun-

ções e não de uma função em particular, substitui o 2 por a, sem pensar muito. Revela, 

assim, conseguir perceber a conjectura que formulou, mas não se preocupa em testá-la 

para outros casos, aceitando a sua resposta sem reflexão adicional:

Rogério: [Lê] Então é o (0, 2).
Professora: Mas esse ponto é desta função [4.1.] em particular, mas 
aqui estamos a falar desta [4.3.] família de funções.
Rogério: Ah! Então é (0, a). …

Figura 52 – Entrevista 1 (questão 4.4.)

Em suma, Rogério revela muita hesitação na formulação de conjecturas. E, 

quando as estabelece, não sente necessidade de as testar para alguns casos, e muito 

menos de as justificar. Identifica facilmente regularidades nos casos que lhe são apre-

sentados, mas não procura explorar outros casos particulares. Sempre que lhe solicito a 

apresentação de uma justificação de uma resposta correcta, mostra algum embaraço. 

É de assinalar que, no final da entrevista, o aluno refere que as questões em que 

sentiu mais dificuldades foram a 1.4 e a 3.2., ou seja, na tradução de uma função repre-

sentada graficamente para a sua representação algébrica e na justificação de conjecturas.

6.2. Processos de raciocínio utilizados e dificuldades manifestadas 

durante a unidade de ensino

A caracterização dos processos de raciocínio de Rogério durante a leccionação 

da unidade de ensino, bem como as suas dificuldades, é feita com base nas suas resolu-

ções escritas das tarefas propostas ou nos suportes das apresentações, conforme a tarefa. 
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Para tentar perceber a opinião do aluno relativamente à unidade de ensino, utilizo as 

questões finais da segunda entrevista. Nas tarefas cuja resolução é proposta em trabalho 

de pares, Rogério trabalha com uma aluna de desempenho médio, mas um pouco infe-

rior ao seu, e que tenta sempre dar o seu contributo para a realização as tarefas. 

6.2.1. Estabelecimento de relações entre objectos 

As dificuldades manifestadas por Rogério na primeira entrevista, relativamente à 

interpretação e compreensão dos problemas apresentados, foram sendo ultrapassadas 

com o decurso da unidade de ensino. À medida que se foram resolvendo problemas con-

textualizados o aluno foi revelando, progressivamente, alguma facilidade em interpre-

tá-los e em compreender o seu significado contextual. Na resolução da tarefa 5, “O 

triângulo de maior área”, por exemplo, revela uma adequada interpretação e compreen-

são do problema proposto:

Figura 53 – Tarefa 5
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As dificuldades que inicialmente manifesta no trabalho com as diferentes repre-

sentações de funções, bem como na conversão entre elas, também se vão dissipando. E, 

durante a unidade, o aluno revela destreza no trabalho com as diferentes representações 

de funções, interpretando e compreendendo o significado dos vários parâmetros na 

representação algébrica e correspondente significado em termos gráficos.

Na tarefa 1, “Um velho problema de optimização, de Euclides”, após analisar

cuidadosamente os valores das áreas e perímetros do rectângulos, revela lidar bem com 

as várias representações de funções, começando por determinar uma representação 

algébrica para cada função, que relaciona depois com a sua representação numérica:

Figura 54 – Tarefa 1

Nesta tarefa, revela, ainda compreender a vantagem das várias formas de repre-

sentação de funções, uma vez que para encontrar a resposta ao problema converte as 

representações algébricas, encontradas anteriormente, para as respectivas representações 

gráficas. Embora a representação que apresenta não esteja muito rigorosa, o aluno anali-

sa-a de forma adequada para identificar qual dos pontos de intersecção das duas funções 

corresponde ao valor pedido:

Figura 55 – Tarefa 1 (continuação)
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Deste modo, revela uma boa interpretação e compreensão dos problemas apre-

sentados, quer em termos matemáticos, quer na sua relação com o respectivo contexto. 

Manifesta, de igual forma, um bom desempenho no trabalho com as representações 

algébrica, gráfica e numérica de funções, bem como com a conversão entre elas, reve-

lando compreender em que situações é mais vantajosa cada uma delas.

6.2.2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas

Durante a unidade de ensino, Rogério continua a revelar facilidade na formula-

ção e aplicação de estratégias de resolução de problemas. Contudo, com o decorrer da 

unidade, vai mostrando preocupação em reflectir nas suas respostas, verificá-las e apre-

sentar uma justificação. 

Na tarefa 2, “O volume das caixas”, após a análise do problema, segue a estraté-

gia de encontrar uma expressão algébrica para definir o volume da caixa. Numa segunda 

fase, recorre à calculadora gráfica para determinar o valor pedido, tal como António. No 

entanto, existe uma pequena diferença na expressão que introduz na calculadora gráfica, 

pois Rogério não opta, como faz António, por simplificar a expressão:

Figura 56 – Tarefa 2
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Na tarefa 5, “O triângulo de maior área”, este aluno segue, também, a estratégia 

de começar por encontrar uma expressão algébrica para definir a área do triângulo, reve-

lando a sua preocupação em justificar os procedimentos que utiliza:

Figura 57 – Tarefa 5 (continuação I)

A estratégia que segue na última fase desta tarefa é numérica. Com a expressão 

encontrada, atribui valores à variável independente e determina as respectivas imagens. 

Começa por atribuir valores distantes uns dos outros e vai diminuindo os valores dentro 

do intervalo no qual identifica a resposta:

Figura 58 – Tarefa 5 (continuação II)
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Rogério recorre com frequência, e sem dificuldades, a estratégias de manipula-

ção algébrica e resolução gráfica, utilizando a calculadora gráfica. Refere, no entanto, 

que a sua preferência recai sobre o método de resolução algébrico:

Professora: Quando podes escolher um modo de resolução de um pro-
blema, preferes recorrer ao modo gráfico ou analítico? 
Rogério: Depende. Há problemas que eu prefiro fazer analiticamente, 
porque gosto mais, por exemplo aqueles problemas geométricos. Depois 
há outros que prefiro fazer com a calculadora só ser mais rápido, porque 
não gosto muito da calculadora, prefiro fazer as coisas à mão.

Contudo, refere sentir-se bastante à vontade a trabalhar com a calculadora gráfi-

ca e considera que a calculadora gráfica o ajuda a compreender as funções, mas não 

consegue explicar porquê. Refere, ainda, utilizar com mais frequência o modo gráfico

da calculadora, do que o modo tabela:

Professora: Quando usas a calculadora, recorres mais ao modo gráfico 
ou ao modo tabela? 
Rogério: Ao gráfico. Às vezes vou à tabela confirmar valores, mas é 
raro.

Assim, o aluno revela conseguir definir com facilidade estratégias para resolver

problemas que podem ser traduzidos por funções, recorrendo a estratégias diversas 

(numéricas, algébricas ou gráficas), consoante o problema. Na aplicação de qualquer 

uma destas estratégias também não revela dificuldades, mostrando o seu à vontade no 

trabalho com as diferentes formas de representar funções.

6.2.3. Formulação, teste e justificação de conjecturas

Numa investigação solicitada na tarefa 7, “Investigando funções cúbicas”, sobre 

os possíveis aspectos de uma função cúbica, o aluno revela a preocupação de explorar

vários casos particulares, mas não estabelece nenhuma generalização:
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Figura 59 – Tarefa 7

Sobre esta tarefa, refere:

Rogério: (…) A 7 também não foi muito difícil, mas as partes de inves-
tigar são muito demoradas (…)

Na tarefa 9, “Investigando mais funções polinomiais”, Rogério mostra a sua 

facilidade em procurar e identificar regularidades em funções, quer em termos algébri-

cos, quer gráficos. Apesar de apresentar uma tabela incorrecta para a monotonia, identi-

fica as regularidades entre os pares de funções apresentados e tenta encontrar uma justi-

ficação para o que observa:



110

Figura 60 – Tarefa 9

Em suma, Rogério continua a revelar alguma hesitação na formulação de conjec-

turas durante a leccionação da unidade. No entanto, consegue identificar regularidades 

com relativa facilidade e já revela preocupação em justificá-las.

6.3. Processos de raciocínio utilizados e dificuldades manifestadas 

depois da unidade de ensino

Os dados recolhidos na segunda entrevista permitem caracterizar os processos de 

raciocínio usados pelo aluno nesta fase, bem como as suas dificuldades. As tarefas pro-

postas envolvem a resolução de problemas sobre funções representadas de diferentes 

formas e pequenas investigações com funções.
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6.3.1. Estabelecimento de relações entre objectos

Na primeira questão é solicitada a representação gráfica de uma função quadráti-

ca apresentada algebricamente. Rogério identifica os zeros da função através da expres-

são algébrica e, posteriormente, recorre à calculadora gráfica na qual identifica as coor-

denadas do vértice da parábola e do ponto de intersecção com o eixo dos yy:

Rogério: Na 1.1. vou usar a calculadora… [E começa a desenhar, mar-
cando os zeros].
Professora: Como identificaste esses valores?
Rogério: Aqui pela expressão vejo que os zeros são 1 e -5. Agora vou à 
calculadora para ver o vértice, que é o mínimo e a intersecção com os yy, 
que é quando o x é zero. [Introduz a expressão na calculadora, observa 
os valores e desenha]…

Figura 61 – Entrevista 2 (questão 1.1.)

O aluno interpreta de forma adequada a informação dada na forma algébrica, 

apresentando facilidade no trabalho com as representações algébrica e gráfica de fun-

ções, bem como na conversão entre estas duas formas de representar funções. Interpreta 

adequadamente os dados que obtém na calculadora e, quando lhe é solicitado o signifi-

cado dos valores 1 e -5, revela compreender o que significam estes valores através da 

expressão algébrica:

Rogério: O significado do 1 e do -5 são os zeros … 

Figura 62 – Entrevista 2 (questão 1.2.)

Situação semelhante ocorre quando revela compreender o significado do parâ-

metro a na família de funções y = (x + a)(x + 1):
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Rogério: (…) Aqui no significado do a é um zero do gráfico, quer dizer 
o simétrico de a é que é um zero. [Escreve] 

Figura 63 – Entrevista 2 (questão 1.4.)

Na interpretação de problemas nos quais as funções estão representadas verbal-

mente, como é o caso da questão 2.2., Rogério apresenta um bom desempenho. Analisa 

o contexto do problema e revela perceber quais são os valores que a variável indepen-

dente pode tomar, mostrando compreender o seu significado geométrico:

Rogério: Agora na segunda o x pode ir de zero a oito, mas quando dá 
estes valores a área é zero, por isso é um intervalo aberto [escreve].

Figura 64 – Entrevista 2 (questão 2.2.)

Deste modo, Rogério revela um bom desempenho no trabalho com as diferentes 

representações de funções. Interpreta de forma adequada os valores que constituem as 

expressões algébricas e relaciona-os com o seu significado na representação gráfica. 

Interpreta os problemas de forma correcta, revelando compreender o seu significado, 

quer em termos puramente matemáticos, quer no contexto do problema apresentado.

6.3.2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas

Rogério define com alguma facilidade estratégias de resolução de problemas. Na

questão 1.5., por exemplo, na qual é solicitada a expressão algébrica de várias represen-

tações gráficas de funções quadráticas, pensa recorrer à família de funções quadráticas y 

= a (x - h)2 + k, referindo que poderia identificar as coordenadas do vértice da parábola. 

No entanto, referindo que não se lembra bem desta expressão, opta por seguir uma 

estratégia de recurso à família de funções, mas a mais geral – a família de funções poli-

nomiais. Identifica, então os zeros da função e utiliza o teorema fundamental da Álge-

bra. Para determinar o parâmetro a, utiliza um método algébrico substituindo os valores 

das variáveis pelo ponto de intersecção com o eixo dos yy, que identifica no gráfico: 

Rogério: Aqui na 1.5 podia ir pelo vértice, mas já não em lembro muito 
bem. Acho que vou usar aquele teorema da Álgebra… [Pensa e escreve] 
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Tenho aqui os pontos do vértice por isso vou usá-los para calcular o 
valor de a. [Escreve todos os cálculos e encontra as três expressões sem 
nunca utilizar a calculadora]… Na última dá zero… Ai não, enga-
nei-me… [Refaz os cálculos e encontra o valor de a]… Dá 1.
Professora: Testaste as expressões que encontraste com a calculadora?
Rogério: Não. Não é preciso. Fiz as contas e acho que está certo…

Figura 65 – Entrevista 2 (questão 1.5.)

Quando é solicitada a expressão algébrica que representa à área de uma dada 

figura geométrica, como é o caso da questão 2.1., Rogério utiliza como estratégia a 

comparação de áreas. Após algum tempo de reflexão sobre o problema, constrói um 

rectângulo a partir do triângulo dado:

Professora: Em que é que está a pensar?
Rogério: Estou a pensar que se x for igual a 8, a área vai ser zero e se o 
x for igual a zero, a área também é zero… E, se eu substituir na fórmula, 
dá… Mas assim não sei se é sempre verdade… [Pensa]… Então, a área 
do rectângulo é o comprimento vezes a largura… O comprimento é x, 
mas a largura não sei [Pensa]…
Professora: Então o que estás a pensar?
Rogério: Podia aqui pôr a largura igual a y… [Pensa e faz um esboço]
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Figura 66 – Entrevista 2 (questão 2.1.)

No esboço que desenha, identifica figuras com igual área, preocupando-se em 

justificar esse facto com recurso à diagonal do rectângulo:

Rogério: Eu sei que esta área é igual a esta [aponta para o esboço que 
fez], porque estes triângulos têm a mesma área, porque o rectângulo está 
dividido ao meio, por isso o que sobra tem que ser igual… [Pensa] Mas 
não sei se consigo chegar a esta expressão… Vou ver… (…)

Após esta identificação, iguala as expressões correspondentes à área de cada 

figura e, revelando alguma destreza na manipulação algébrica, encontra uma expressão 

que representa a área do rectângulo dado:

Figura 67 – Entrevista 2 (questão 2.1.)

Deste modo, o aluno encontra uma expressão algébrica que representa a área da 

figura dada. No entanto, como não consegue chegar à expressão pretendida, segue uma 

estratégia de verificação gráfica. Recorrendo à calculadora gráfica, introduz simulta-
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neamente as duas expressões – a dada e a que obteve – e confirma que a representação

gráfica é a mesma, justificando, assim, a igualdade entre as duas expressões:

Rogério: (…) Esta expressão está parecida, mas não estou a ver como 
chegar lá… [Pensa] Posso justificar com a calculadora?
Professora: Como?
Rogério: Posso introduzir as duas expressões e ver se dá o mesmo gráfi-
co… [Utiliza a calculadora e verifica] Dá. 

Ainda na resolução deste problema, são solicitadas as dimensões do rectângulo 

de área máxima. Após alguma hesitação, olhando para a expressão algébrica e para a 

figura, Rogério recorre à calculadora gráfica para determinar o valor do máximo da fun-

ção que representa a área. Apesar da calculadora lhe poder fornecer mais dados, apenas 

identifica o valor de x (comprimento). Com esse valor recorre às expressões algébricas 

que encontrou anteriormente para determinar o valor de y (largura) e de A (área):

Rogério: Acho que o rectângulo de área máxima vai ser no ponto médio 
da hipotenusa.
Professora: E como vais descobrir esse valor?
Rogério: Se calhar não consigo… [Pensa] Também posso usar a fórmu-
la para calcular a área… [Pensa] O maior rectângulo possível deve ser 
um quadrado… [Pensa] Vou ver qual é o vértice da parábola, que é o 
máximo… Mas aqui só tenho o x… Mas agora posso substituir na 
expressão e calcular o y… [Escreve]… A área dá 10 m2. E o x é igual a 4 
e o y é 2,5.

Figura 68 – Entrevista 2 (questão 2.3.)

Na questão 2.4. é-lhe solicitado o intervalo de valores para os quais a área não 

seja inferior a 8 metros. Para a sua resolução, o aluno utiliza a resolução gráfica de ine-

quações:
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[Lê a alínea seguinte e recorre de imediato à calculadora]
Rogério: Na calculadora pus f(x) igual a 8, para obter uma recta a passar 
no 8 e agora vou calcular as intersecções com a expressão A(x)…[Utiliza 
a calculadora]… Como diz “não seja inferior”, pode ser igual a 8 metros 
[Escreve o intervalo]. 

Figura 69 – Entrevista 2 (questão 2.4.)

Perante a questão 3., que solicita uma expressão que defina algebricamente as 

funções apresentadas graficamente, Rogério segue, numa primeira fase, a estratégia do 

recurso à família de funções polinomiais, utilizando o teorema fundamental da Álgebra. 

Nesta fase, identifica o valor exacto dos zeros das funções nas três primeiras representa-

ções e aplica com facilidade a estratégia definida. Numa segunda fase, na qual precisa 

do valor do coeficiente do termo de maior grau, recorre à calculadora gráfica encontran-

do esse valor, por tentativas:

Rogério: (…) Mas vou tentar encontrar a expressão pelo teorema fun-
damental. [Escreve uma expressão] Agora falta-me o valor do a… [Pen-
sa] Vou ver na calculadora se dá com a igual a 1… [Utiliza a calculado-
ra] Sim dá, já mudei a janela e o gráfico dá igual a este. [Escreve a 
expressão seguinte e utiliza o mesmo procedimento para a segunda e 
para a terceira].
Professora: Confirmaste todos os gráficos na calculadora?
Rogério: Sim. Fui mudando a janela de visualização.
Professora: Foi preciso alterar sempre a janela?
Rogério: Sim. Eu via o gráfico, mas não na globalidade, por isso alterei 
sempre.

Figura 70 – Entrevista 2 (questão 3.)

Ao referir que mudou várias vezes a janela de visualização na calculadora, de 

modo a poder visualizar o gráfico na sua globalidade e verificar a sua resposta, o aluno 

revela preocupação em reflectir sobre a sua resposta.
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Na última função apresentada, na qual não é possível identificar o valor exacto 

do zero, Rogério tenta vários processos para determinar este valor:

Rogério: (…) Tenho aqui a intersecção com os yy… Posso desprezar o 
valor do a e pô-lo negativo…Também posso tentar encontrar o zero e 
depois aplicar o teorema… [Faz cálculos]… Dá 1,7… Mas aqui parece 
que o zero está mais atrás… 

Figura 71 – Entrevista 2 (questão 3.)

Após encontrar este valor, recorre à calculadora gráfica, através da qual verifica 

que o gráfico não corresponde ao dado:

Professora: E então?
Rogério: [Pensa] Tenho a certeza que esta fórmula está mal.
Professora: Porquê?
Rogério: Porque a representação gráfica não é igual.
Professora: Quais são as diferenças?
Rogério: As intersecções com os eixos não estão a coincidir e deviam 
coincidir… [Pensa e utiliza a calculadora] A intersecção com os yy dá 
4,9. É muito próximo de 5, mas a intersecção com os xx não é igual… 
(…)

Neste momento pensa um pouco e resolve seguir uma estratégia por tentativas. 

E, através da calculadora, gráfica realiza mais algumas experiências, revelando preocu-

pação em justificar os procedimentos que utiliza:

Rogério: (…) E estou a partir do princípio de que o zero é este, mas não 
em parece… [Pensa] Como eu sei que o a tem que ser negativo, vou ver 
como é a –x3… Parece que há uma deslocação vertical desta… Vou ver 
–x3 + 5… Ainda não é bem …
Professora: Porquê?
Rogério: Porque esta tem uma inclinação diferente… [Pensa e usa a cal-
culadora] A intersecção com os eixos parece igual à primeira que eu 
fiz… [Pensa] Mas parece que tem que esticar…
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Para além de tentar justificar cada tentativa que realiza, o aluno mostra também 

reflexão na resposta que obtém em cada caso, analisando quais os valores que ainda não 

coincidem com o gráfico apresentado no enunciado e só termina a sua exploração 

quando encontra uma expressão que satisfaz todos os aspectos gráficos que pode con-

frontar com a representação dada:

Rogério: (…) [Pensa e faz experiências na calculadora. Após alguma 
tempo de experiências] Estou quase… Encontrei uma muito próxima… 
Mas… [pensa] O zero ainda não está bem… Tenho que duplicar aqui… 
[continua a experimentar]… Acho que é esta… Sim verifica tudo.

Figura 72 – Entrevista 2 (questão 3.- continuação)

Rogério revela, assim, não ter dificuldades em formular estratégias de resolução 

de problemas com funções e mostra alguma preocupação em reflectir nas suas respos-

tas. As estratégias a que recorre com mais frequência são: (i) recurso a famílias de fun-

ções; (ii) comparação de áreas; (iii) verificação gráfica; (iv) resolução algébrica; (v)

resolução gráfica; e (vi) por tentativas. Na aplicação das suas estratégias revela um bom 

desempenho nos cálculos necessários, no trabalho com as expressões algébricas e na 

utilização da calculadora gráfica. 

6.3.3. Formulação, teste e justificação de conjecturas

Perante uma pequena investigação sobre a influência do parâmetro a no gráfico 

da família de funções y = (x + a)(x + 1), Rogério conjectura que esse valor apenas irá 

alterar os valores dos zeros da função:
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Rogério: Aqui para investigar os gráficos das funções vou dar valores 
ao a… [Olha para a expressão e pensa] Acho que só vai alterar os zeros, 
quando o a é negativo o zero vai ser positivo, e quando o a é positivo o 
zero vai ser negativo… [Pensa] O a também pode ser zero… Aí acho 
que vai ter um zero duplo… Não, vai ter um zero no zero e outro no -1.
Professora: E se o a for 1?
Rogério: Aí é que vai ser um zero duplo... [Pensa] Sim, fica (x + 1)2. 
(…)

Para testar a sua conjectura atribui valores ao parâmetro a e confirma-a dessa 

forma. Talvez por analogia com situações exploradas nas aulas, o aluno mostra alguma 

confiança na sua resposta e, não se preocupando em analisar outros aspectos, tenta uma 

formalização para a sua resposta:

Figura 73 – Entrevista 2 (questão 1.3.)

Na questão 3., por observação dos gráficos apresentados, conjectura sobre o grau 

do polinómio que define as respectivas expressões algébricas:

Rogério: Aqui a primeira parece ser de grau 4, porque tem três zeros e 1 
é duplo, a segunda também parece ser de grau 4, pelos zeros… A tercei-
ra tem que ser de grau cinco e a última… De grau 1 não é… Parece ser 
de grau 3. (…)

O aluno manifesta, assim, necessidade de apresentar uma justificação para a 

conjectura formulada, fundamentando-se no número e tipo de zeros que identifica gra-

ficamente. Na última função apresentada nesta questão, continua a conjecturar sobre o 

grau do polinómio. Contudo, como não consegue identificar o valor exacto do seu zero, 

fundamenta a sua conjectura no comportamento gráfico da função:

Rogério: [Pensa] Aqui não consigo ir pelo teorema fundamental… 
[Pensa] Eu acho que é do 3.º grau e o a tem que ser negativo, porque as 
funções cúbicas quando o a é positivo são do 3.º para o 1.º quadrante e 
esta aqui está do 2.º para o 4.º… [Pensa]
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Confirma estas conjecturas através da resolução da questão já apresentada na 

secção anterior.

Numa questão complementar, sobre a paridade das funções aqui apresentadas, 

Rogério começa por responder precipitadamente:

Professora: Então e das funções que estão aqui representadas qual é a 
sua paridade?
Rogério: A primeira é par e as outras são todas ímpares.

Quando lhe peço para justificar a sua resposta, revela então algum cuidado e 

rectifica a resposta dada anteriormente:

Professora: Porquê?
Rogério: A primeira é par, porque há uma simetria em relação ao eixo 
dos yy. As outras são ímpares, porque não têm simetria nenhuma… 
[pensa] Não. Para ser ímpar tem que ser simétrica em relação à ori-
gem… Mas olhando para o gráfico não me parece… Não são ímpares 
nem pares, mas podia confirmar pela expressão, calculando o f(-x).

Quando o questiono sobre as condições em que se poderá garantir a paridade de 

uma função, o aluno formula a seguinte conjectura:

Rogério: [pensa] Se calhar tem a ver com o polinómio ter os termos de 
todos os graus, quer dizer, se é completo ou não. (…)

Para testar a sua conjectura recorre aos casos apresentados e, pensando na pri-

meira função dada, simplifica o polinómio e confirma desta forma a conjectura formu-

lada:

Rogério: Parece que é só quando tem termos de grau par, será? (…)

Figura 74 – Entrevista 2 (questão complementar)

Revela aqui preocupação em testar a sua conjectura para mais alguns casos e, 

recorrendo à segunda função dada, simplifica-a também:
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Rogério: (…) Vejo que esta tem termos de grau par e ímpar. (…) 

Figura 75 – Entrevista 2 (questão complementar - continuação)

A partir das regularidades que observa nos casos que testa, confirma e aceita 

conjectura formulada:

Rogério: (…) Acho que quando a expressão algébrica só tem monómios 
de grau par, quer dizer que a função é par e se tiver só monómios de grau 
ímpar, significa que a função é ímpar.

Em suma, Rogério identifica agora com facilidade regularidades nos casos que 

lhe são apresentados. Revela ser capaz de generalizar as regularidades que encontra,

formulando conjecturas. Apresenta, ainda, necessidade de justificar as conjecturas que 

formula e de testá-las para alguns casos. Contudo, como estabelece algumas analogias 

com os aspectos mais trabalhados durante as aulas, não procura explorar outros casos 

particulares que o possam conduzir a novas descobertas.

6.4. A evolução do desempenho do aluno

Antes da unidade de ensino, Rogério mostra alguma dificuldade na interpretação 

e compreensão de problemas com funções. Revela lidar bem com as diferentes repre-

sentações de funções, apresentando, no entanto, dificuldades na conversão da represen-

tação gráfica para a algébrica. Na formulação e aplicação de estratégias de resolução de 

problemas, não apresenta dificuldades. Revela alguma destreza nos cálculos e na mani-

pulação algébrica, mas parece não compreender alguns dos procedimentos que utiliza. 

Na justificação das estratégias que usa para resolver os problemas propostos, apresenta 

algumas dificuldades, mostrando não reflectir sobre as respostas que obtém. Consegue 

identificar, com facilidade, regularidades nos casos que lhe são apresentados e parece 

ser capaz de formular e testar conjecturas, embora com algumas hesitações, apresentan-

do muitas dificuldades na justificação de conjecturas.
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Durante a unidade de ensino, o aluno ultrapassa as suas dificuldades na interpre-

tação e compreensão de problemas, bem como no trabalho com as diferentes represen-

tações de funções. Continua a revelar facilidade na formulação e aplicação de estraté-

gias de resolução de problemas, recorrendo a estratégias de manipulação algébrica, grá-

fica ou numérica. Durante a unidade vai compreendendo a necessidade de reflectir nas 

suas respostas, verificá-las e apresentar uma justificação. O seu ponto fraco parece ser a 

formulação de conjecturas. Contudo, identifica e justifica regularidades com alguma 

facilidade.

Após a unidade de ensino, Rogério revela um bom desempenho no trabalho com 

as diferentes representações de funções, bem como na conversão entre elas. Interpreta

problemas também com facilidade, mostrando compreender o significado dos entes 

matemáticos nos contextos apresentados. Revela facilidade em formular e aplicar estra-

tégias de resolução de problemas com funções, procurando reflectir nas suas respostas e 

mostrando destreza, quer na manipulação algébrica, quer na utilização da calculadora 

gráfica. Revela, ainda, ser capaz de identificar facilmente regularidades, generalizan-

do-as e formulando conjecturas, as quais tenta justificar e confirmar testando-as em 

alguns casos particulares. Contudo, não apresenta interesse em investigar casos que lhe 

pudessem permitir novas descobertas.


