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Capítulo 7

Paula

Paula tem 15 anos, é natural de Almada e vive com os pais e com o irmão. As 

habilitações literárias dos pais, já reformados, não ultrapassam o 3.º ciclo do ensino 

básico e o irmão, que tem 28 anos, completou o ensino secundário e ingressou no mer-

cado de trabalho. Desde o 7.º ano que frequenta esta escola e não apresenta nenhuma 

retenção no seu percurso escolar. No entanto, no ano lectivo anterior transitou com nível 

negativo a Português. As suas disciplinas preferidas são, por ordem decrescente, Inglês, 

Biologia, Química e Matemática e diz não gostar de Português e História. A aluna refere 

que “quando percebo a matéria de Matemática, interesso-me e gosto muito, mas quando 

começa a falhar algo desligo por completo”. Diz que, ao longo do seu percurso escolar, 

tem tido algumas dificuldades na disciplina, destacando que nunca percebeu os proce-

dimentos associados aos casos notáveis da multiplicação de polinómios e à resolução de 

equações. Salienta, ainda, que este ano sente dificuldades quando precisa de aplicar 

esses conceitos que nunca percebeu. Na primeira entrevista, tal como António e Rogé-

rio, diz não recordar experiências especialmente interessantes vividas em anos anterio-

res em Matemática.

Nos seus tempos livres gosta de praticar desporto, como correr e andar de patins 

em linha. Refere, ainda que gosta de jogar “jogos de lógica” na Internet e que, quando 

percebe a matéria de Matemática, gosta de fazer exercícios para descontrair. Os seus 

objectivos futuros passam por tirar um curso superior, em algo relacionado com pesqui-

sas laboratoriais na área da investigação de doenças e de medicamentos.

No presente ano lectivo o seu desempenho tem sido tangencialmente satisfatório 

em todas as disciplinas, sendo a sua média do 1.º período de 11,6 valores. Em Matemá-

tica é uma aluna assídua, mas não pontual aos primeiros tempos. Empenha-se nas tare-

fas propostas e participa nas discussões de turma, mas distrai-se com facilidade.
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7.1. Processos de raciocínio utilizados e dificuldades manifestadas 

antes da unidade de ensino

Começo por caracterizar os processos de raciocínio e dificuldades que Paula 

evidencia ao realizar tarefas sobre funções, antes da unidade de ensino, recorrendo aos 

dados recolhidos na primeira entrevista.

7.1.1. Estabelecimento de relações entre objectos

Paula revela facilidade em interpretar o problema em que as funções estão repre-

sentadas graficamente – questão 1. – procurando reflectir nas suas respostas. Na questão 

1.1., por exemplo, dá rapidamente uma resposta e espera uma confirmação da minha 

parte. Como tal não acontece, analisa com atenção o gráfico e confirma a sua resposta:

Paula: Então, eles chegam todos aos 3 mil metros, não é?… Portanto 
percorrem 3000. 

A aluna faz sempre a leitura das questões em voz alta, parecendo compreender o 

problema apresentado e, mesmo quando a resposta é imediata, tenta justificá-la. Na 

questão 1.3., por exemplo, dá uma resposta curta, mas faz questão de apontar para aqui-

lo que em que se baseia, no gráfico, para a fundamentar:

Paula: O Miguel, como é o B, demorou 10 minutos [apontando para o 
gráfico].

Apesar de começar por dar uma resposta precipitada na questão 1.3., rapidamen-

te a corrige, conseguindo identificar correctamente os gráficos correspondentes a cada 

situação:

Paula: São todos.
Professora: Todos representam a ida de cada um? O que se pretende 
saber é qual dos gráficos é que corresponde ao André, ao Miguel e ao 
Jorge…
Paula: Ah! Qual é o de cada um! [E começa a escrever ao mesmo tem-
po] Então, o de mota anda mais rápido, percorreu em menos tempo, por-
tanto o André pertence ao C, porque vai de mota, o Jorge que vai a pé é 
o que demora mais tempo… Por isso é o A e o Miguel que vai de bici-
cleta é o B.
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Figura 76 – Entrevista 1 (questão 1.2.)

Na questão 1.4., que solicita uma expressão algébrica que traduza a informação 

apresentada graficamente, a aluna estabelece uma relação com os sistemas de equações. 

Provavelmente, associa a questão a situações análogas nas quais é pedida a determina-

ção do ponto de intersecção de duas rectas. Apesar de pensar na questão, não consegue 

escrever a expressão solicitada, o que pode indicar dificuldades na compreensão e 

manipulação de expressões algébricas:

Paula: Esta é uma daquelas coisas que eu nunca percebi muito bem… 
Tem a ver com aquelas coisas das chavetas, que têm uma expressão em 
cima e outra em baixo, não é?
Professora: Essas “coisas das chavetas” serão os sistemas de equações?
Paula: Sim, é isso.
Professora: Mas analisa melhor esta situação. O que está a ser pedido é 
uma expressão que relacione a distância percorrida com tempo gasto.
Paula: Ele percorre 3 mil metros em 5 minutos… [Pensa, hesita] não 
sei.

Paula relaciona a representação gráfica de relações de proporcionalidade directa 

com rectas, mas parece não compreender que tipo de rectas se trata. Deste modo, parece 

que ainda não adquiriu plenamente o conceito de proporcionalidade directa. Na questão 

1.5. refere que as situações apresentadas constituem relações de proporcionalidade 

directa, mas não apresenta uma justificação correcta:

Paula: Sim, porque andam sempre à mesma velocidade… Sim é uma 
recta, não tem altos nem baixos.

Figura 77 – Entrevista 1 (questão 1.5.)

A aluna não identifica, de imediato, a situação apresentada na questão 2. como 

sendo de proporcionalidade inversa, mas estabelece sempre a relação entre a informação 
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apresentada na tabela e o seu contexto. Parece, ainda, reconhecer que numa situação de 

proporcionalidade directa pode aplicar uma regra de três simples:

Paula: Então, o n é o número de pessoas e o q é o que cada um dá…
[Pensa] poderia fazer uma regra três simples, acho eu, em que o 18 está 
para 2 e o 3,60 está para x, sendo isto uma proporcionalidade directa, 
não é?
Professora: Podes experimentar…

Na questão 2.4, Paula relaciona os valores encontrados na tabela dada na questão 

2.1. com os pontos que marca no esboço do gráfico. Ao marcar esses pontos identifica a 

relação como inversamente proporcional, embora não se recorde do nome. No traçado 

do gráfico troca as variáveis (dependente e independente) manifestando não compreen-

der o significado do que está representado. A sua maior preocupação é que o gráfico se 

assemelhe a uma curva, pois é essa a associação que recorda da proporcionalidade 

inversa:

Paula: Porque… Não sei muito bem, mas dá um gráfico que é uma rec-
ta… E eu podia tentar fazer o gráfico [começa a desenhar e fica com 
dúvidas na atribuição dos eixos] Tem alguma coisa a ver se o n fica aqui 
ou aqui?
Professora: O que é que tu achas?
Paula: Acho que sim, mas como não sei, se não der assim eu troco…
[desenha o gráfico]
Paula: Supostamente isto deveria estar direito [e continua] Vai fazer 
aquela curva assim [esboçando no ar].

Figura 78 – Entrevista 1 (questão 2.4.)

Na questão 4., ao ver a expressão algébrica dada e o símbolo IR, Paula disper-

sa-se e começa a percorrer em silêncio as várias alíneas, não conseguindo escrever nada. 
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Manifesta várias dificuldades, nomeadamente em estabelecer uma relação entre uma 

expressão algébrica e um gráfico:

Paula: Esta aqui [4.2.] pede o aspecto do gráfico. Isto dá para fazer um 
gráfico?
Professora: Achas que não?
Paula: Olhando assim, acho que não… [Pensa] Não estou a ver como é 
que posso fazer um gráfico aqui… [Pensa] Isto é um gráfico, gráfico ou 
é daquelas rectas?
Professora: Achas que uma recta não é um gráfico?
Paula: É?
Professora: É.
Paula: Então se calhar tenho que resolver isto, isolar o x, determinar o 
valor de x… [pensa] não estou a conseguir perceber nada destas pergun-
tas… Ah! Isto tem a ver com aqueles gráficos que têm um lado positivo 
e outro negativo… É?
Professora: Não sei. Estás a referir-te a quê?
Paula: Uns gráficos que fazem assim [esboça no ar um referencial carte-
siano]… Aqui é negativo e aqui é positivo… Mas têm que passar todos 
pelo mesmo ponto… Mas não estou a ver como.

Assim, Paula consegue interpretar a informação apresentada verbal e grafica-

mente, mas não consegue converter uma relação funcional representada gráfica, numé-

rica ou verbalmente numa representação algébrica. Revela muitas dificuldades no traba-

lho com as diferentes representações de funções, em especial com a representação algé-

brica. Apesar de compreender as relações funcionais inseridas em contextos reais, reve-

la dificuldades em relacioná-las com os entes matemáticos dados. No final da entrevista, 

a aluna afirma nunca ter percebido o que significa uma relação de proporcionalidade 

directa. Afirma, ainda, nunca ter percebido as expressões algébricas nem os conjuntos 

de números reais.

7.1.2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas

Talvez por analogia com o problema da questão1., no qual identifica as situa-

ções de proporcionalidade directa, Paula tenta completar a tabela da questão 2, utilizan-

do uma regra de três simples. Tem a noção de que pode utilizar uma regra de três sim-

ples em muitas situações e recorre a esta regra sem averiguar se é aplicável ou não. 

Assim, para preencher a tabela em causa começa por fazer, sem pensar, várias regras de 

três simples:
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Figura 79 – Entrevista 1 (questão 2.1.)

Recorre à calculadora para efectuar os cálculos e, à medida que vai obtendo 

diversos valores, não se mostra muito satisfeita. Aparentemente, Paula não possui 

outras ferramentas de cálculo, mas compreende a situação descrita. A sua reflexão, feita 

com base no contexto do problema, permite-lhe verificar a falta de significado das suas 

respostas. Por isso, após alguns cálculos na calculadora faz uma expressão estranha, 

que me leva a intervir:

Professora: Então? O que foi?
Paula: Deu-me 0,4.
Professora: E porque é que fizeste essa cara?
Paula: Porque não sei se é… Duvido… [Pensa de novo]. Posso fazer 
também para o 3 para ver quanto é que dá. [Faz cálculos na calculadora] 
Deu 27… Não é possível.
Professora: Porquê?
Paula: Então se 2 pessoas pagam 18 euros, 3 vão pagar 27 cada um? 
Não faz sentido!... Espere… Se 2 pagam 18, posso fazer 18 mais 18, que 
dá 36 e agora é fazer 36 a dividir por 3 que dá 12 , 36 a dividir por 5 que 
dá , 36 a dividir por 12 que dá 3. [E faz os cálculos] Pronto. Agora tenho 
é que saber o 3,6 está para quantos…

Ao verificar que as suas respostas não fazem sentido, muda de estratégia. Como 

compreende o que significam os valores apresentados na tabela, facilmente determina o 

preço do objecto em causa (36 €) e calcula o valor a pagar por cada pessoa. Desta for-

ma, consegue determinar o produto constante. Porém não consegue calcular quantas 

pessoas deveriam participar se cada uma pagasse 3,6 €:
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Figura 80 – Entrevista 1 (questão 2.1.)

Como Paula opta por deixar a determinação do valor que lhe falta para o final 

do problema, quando repensa no valor, já tem a noção de que a relação apresentada não 

é directamente proporcional, pois reconhece que o gráfico de uma proporcionalidade 

directa é uma recta e o gráfico que obteve era uma curva. Segue, então, uma estratégia 

de tentativas, fazendo várias experiências até encontrar o valor que lhe falta:

Professora: E achas que esse gráfico corresponde a uma situação de 
proporcionalidade directa?
Paula: Não, mas não me lembro do nome, por isso vou dizer que não. 
Agora para aquele valor que me falta eu podia dividir o 36 por 8, por 
10… Até dar o número, provavelmente no teste era o que eu fazia para 
não deixar em branco…
Professora: Mas achas que há outra maneira de lá chegar, é isso?
Paula: Tem que haver… [Faz os cálculos que refere] Os alunos paga-
vam 3,6 euros cada um.

Figura 81 – Entrevista 1 (questão 2.1.)

Na questão 3., Paula apresenta alguma hesitação em definir uma estratégia de 

resolução. Para determinar o número de caramelos que se desconhece, recorre a uma 

estratégia de representação visual, acrescentando no desenho do enunciado os chocola-

tes e caramelos em falta e, em seguida, fazendo a sua contagem:

Paula: Eu não consigo escrever o que estou a pensar.
Professora: Podes explicar por palavras.
Paula: Estou a ver que existem 3 vezes 5. Portanto, 3 chocolates de altu-
ra e 5 de comprimento. Por isso se for 4 por 6, vai ter 4 de altura e 6 de 
comprimento. Então tenho que acrescentar mais um [conta rapidamente 
por cima do enunciado] vai ter 12, acho eu…
Professora: Podes completar o desenho no enunciado, se quiseres.
Paula: Está bem. [Desenha e conta, atrapalha-se um pouco, mas chega a 
15] Falta-me… Estava mal… Dá 15.
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Figura 82 – Entrevista 1 (questão 3.1.)

Deste modo, Paula parece conseguir formular estratégias para resolver proble-

mas, embora com alguma dificuldade. Nesta entrevista utiliza a estratégia de reconhecer 

regularidades – o produto constante na proporcionalidade inversa e análise de simetrias 

em figuras. Na aplicação de estratégias revela muitas dificuldades, usando, por exem-

plo, a regra de três simples a situações onde não existe proporcionalidade directa. No 

entanto, apresenta alguma reflexão sobre as suas respostas.

7.1.3. Formulação, teste e justificação de conjecturas

Paula mostra dificuldades em formular conjecturas. Na questão 3.2., por exem-

plo, reconhece que se tivesse que determinar o número de caramelos existentes numa 

caixa de grandes dimensões, não seria prático continuar a desenhar para os contar. Não 

conseguindo identificar regularidades nos casos apresentados, pensa e tenta formular 

uma conjectura, mas parece muito presa ao processo da regra três simples:

Paula: Agora tenho que arranjar uma fórmula matemática…
Professora: Portanto, para a primeira questão completaste a figura, ago-
ra pretende-se uma maneira de descobrir o número de caramelos quais-
quer que sejam as dimensões.
Paula: [pensa] 2 vezes 2 dá um caramelo, 2 vezes 4 dá 3… [pensa]. Eu 
também podia fazer uma regra três simples.
Professora: Como?
Paula: Se 2 vezes 2, que vai dar 4 está para 1… Primeiro ia fazer com 
um exemplo que já tenho. O 2 vezes 2 está para 1 e o 2 vezes 4 está para 
3, mas isto não é directo… Não sei se isto é proporcionalidade directa, 
provavelmente não…
Professora: Podes experimentar.
Paula: [começa a escrever o que disse] Tenho que arranjar um x… 8 a 
dividir por 4, dá 2… Pronto, já vi que não dá.
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Figura 83 – Entrevista 1 (questão 3.2.)

Assim, apesar de explorar alguns casos particulares (mas sem uma estratégia 

aparente), Paula não consegue formular uma conjectura que a satisfaça. Reconhece que 

os casos que explorou não fazem sentido, mas não consegue identificar regularidades 

que lhe permitam formular mais nenhuma conjectura.

7.2. Processos de raciocínio utilizados e dificuldades manifestadas 

durante a unidade de ensino

Os dados recolhidos através da resolução das tarefas propostas durante a leccio-

nação da unidade de ensino, permitem caracterizar os processos de raciocínios de Paula 

nesta fase do estudo. Nas tarefas propostas para resolução em pares, trabalha com uma 

aluna com um desempenho idêntico ao seu, ou seja, com muitas dificuldades e com 

graves lacunas, nomeadamente nos procedimentos algébricos. Apesar das dificuldades 

que manifestam, ambas mostram empenho nas tarefas propostas e a interacção entre 

este par revela-se profícua, na medida em que discutem entre si a resolução as tarefas, 

tentando explicar o seu raciocínio uma à outra. Neste ponto utilizo, também, algumas 

das questões finais da segunda entrevista, para perceber a opinião da aluna em relação à 

unidade de ensino.

7.2.1. Estabelecimento de relações entre objectos 

Paula manifesta facilidade na interpretação e compreensão de problemas com 

funções, estabelecendo sempre relação entre os aspectos matemáticos do problema e o 

seu contexto. O trabalho com as diferentes representações de funções melhora progres-

sivamente, à medida que se resolveram vários problemas com funções em diferentes 

representações. A aluna compreende a relação entre estas e, sempre que lhe é possível, 

tenta confrontá-las para melhor compreender os problemas. Por exemplo, na resolução 

do problema na tarefa 2, “O volume das caixas”, após uma adequada interpretação do 

problema, representa a função que o traduz de forma algébrica, gráfica e numérica:
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Figura 84 – Tarefa 2

Deste modo, Paula revela uma boa compreensão e interpretação dos problemas e

um bom desempenho no trabalho com diferentes representações de funções, nomeada-

mente com a representação verbal, gráfica e numérica. No entanto, continua a revelar 

algumas dificuldades em lidar com a representação algébrica, uma vez que não conse-

gue simplificar a expressão algébrica obtida antes de recorrer à calculadora gráfica.

7.2.2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas 

Durante a unidade de ensino, Paula revela conseguir formular e aplicar estraté-

gias para resolver os problemas propostos. Na tarefa 5, “O triângulo de maior área”, 

segue uma estratégia de tentativas. Através de várias dobragens efectivas da folha, 

medições e determinação da área do triângulo formado em cada uma das experiências 

efectuadas, encontra uma aproximação dos valores correspondentes às dimensões do 

triângulo de maior área formado pelas dobragens na folha:
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Figura 85 – Tarefa 5

No problema 10, “Triângulos em quadrados”, segue a estratégia de encontrar a 

expressão algébrica correspondente à área da figura dada, para posteriormente seguir 

uma estratégia de resolução gráfica. Aplica esta estratégia de modo correcto, mas é de 

salientar, mais uma vez, a sua dificuldade em manipular as expressões algébricas, uma 

vez que não consegue simplificar a expressão obtida, optando por introduzi-la na calcu-

ladora gráfica na sua forma original, mesmo com algumas dificuldades nessa tarefa:

Figura 86 – Tarefa 10
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Paula reconhece as suas dificuldades de manipulação algébrica, referindo prefe-

rir utilizar, sempre que possível, um método de resolução gráfica:

Professora: Quando podes escolher um modo de resolução de um pro-
blema, preferes recorrer ao modo gráfico ou analítico? 
Paula: Prefiro o gráfico. Primeiro faço logo o gráfico para ver o que dá 
e depois é que vou para o analítico se for mesmo preciso…
Professora: Quando usas a calculadora, recorres mais ao modo gráfico 
ou ao modo tabela? 
Paula: Ao gráfico. A tabela quase nem uso… Só quando a stôra diz 
para ir lá…

A sua preferência pelo método gráfico é reforçada pela percepção de que a cal-

culadora gráfica a ajuda no estudo das funções:

Professora: Achas que a calculadora gráfica te ajudou a compreender as 
funções, ou nem por isso? E porquê?
Paula: Sim, claro que ajudou. É por isso que eu gosto mais do modo 
gráfico. Porque há coisas na Matemática (de bases) que me falharam, 
por exemplo as equações não sei resolver muito bem e isso é sempre 
necessário para o método analítico e não gosto muito, porque posso errar 
em alguma coisa… Com a calculadora consigo fazer as coisas melhor e 
perceber melhor…

Das tarefas realizadas nas aulas, Paula refere como mais fáceis aquelas que lhe 

permitem seguir uma estratégia de resolução não algébrica:

Paula: Lembro-me muito bem desta da folha [a 5], fomos dobrando a 
folha e atribuindo valores e conseguimos fazer bem. A 8 também gostei,
porque foi tentar perceber a importância da janela e era só explorar na 
máquina. [Olha para as tarefas] A 1.ª não me lembro muito bem, a 
segunda lembro-me que era para calcular o x e acho que consegui lá 
chegar…A 3 não me lembro bem…A 6 tinha muitos gráficos, mas acho 
que também foi mais ou menos… A 7, da cúbica, também achei fácil …
Acho que as mais fáceis foram a 5 e a 8 e a mais difícil foi a 10. 

Assim, Paula revela uma boa capacidade para definir estratégias de resolução de 

problemas, mas quanto à sua aplicação continua a manifestar dificuldades na manipula-

ção de expressões algébricas. Contudo, tenta sempre justificar as estratégias que utiliza 

e reflectir no sentido das suas respostas.
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7.2.3. Formulação, teste e justificação de conjecturas

Durante a unidade de ensino, Paula revela persistência na exploração de casos

particulares, com vista à identificação de regularidades. É o caso da tarefa 7, “Investi-

gando funções cúbicas”, na qual realiza várias explorações de funções cúbicas:

Figura 87 – Tarefa 7

Através dos testes realizados, conjectura algumas conclusões sobre o comporta-

mento desta família de funções:

Figura 88 – Tarefa 7 (continuação)
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Sobre as tarefas de exploração, Paula refere que a ajudaram a perceber melhor os 

conteúdos, apesar de terem sido tarefas nas quais sentiu muitas dificuldades: 

Paula: Eu gostei de fazer as tarefas, mas algumas foram um bocado difí-
ceis…Quando era para iniciar a matéria que ainda não tínhamos dado, 
eu sentia um bocado dificuldade, porque demoro um bocado a chegar lá
… Mas depois deu para perceber melhor a matéria…

Paula revela, assim, ser capaz de identificar regularidades e formular conjectu-

ras. Manifesta sempre a sua preocupação em testar vários casos que confirmem as con-

jecturas formuladas. Revela, de igual forma, preocupação em justificar as suas conjectu-

ras, mas nem sempre o consegue realizar.

7.3. Processos de raciocínio utilizados e dificuldades manifestadas 

depois da unidade de ensino

Na segunda entrevista são propostas tarefas que envolvem a resolução de pro-

blemas e investigações envolvendo funções representadas de diferentes formas. Deste 

modo, é possível caracterizar os processos de raciocínio que Paula usa depois unidade 

de ensino, bem como as dificuldades que ainda manifesta.

7.3.1. Estabelecimento de relações entre objectos

Perante a primeira questão, que solicita a representação gráfica de uma função 

quadrática apresentada algebricamente, Paula recorre à calculadora gráfica, através da 

qual verifica tratar-se de uma parábola:

Paula: Vou experimentar pôr a função na máquina e ver o que dá… 
[Utiliza a calculadora]… Deu uma parábola [E faz um esboço]. 

Figura 89 – Entrevista 2 (questão 1.1.)

Desta forma, revela facilidade na conversão da representação algébrica de fun-

ções na gráfica. Apesar do gráfico que desenha não apresentar rigor nem preocupação 
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em assinalar pontos relevantes, como os zeros, o vértice da parábola ou o ponto de 

intersecção com o eixo dos yy, consegue interpretar de forma correcta os dados obtidos 

através da calculadora gráfica, relacionando-os com a sua representação algébrica:

Paula: Agora aqui o significado do 1 e o -5, são os zeros da parábola, 
porque aqui onde está x – 1, o zero fica 1 e no x + 5 o zero fica -5, ficam 
com os sinais invertidos.

Figura 90 – Entrevista 2 (questão 1.2.)

Paula também interpreta de forma adequada os problemas nos quais as funções 

estão representadas verbalmente, como é o caso da questão 2.2.. Ao tentar identificar os 

valores que a variável independente pode tomar, no contexto do problema apresentado, 

revela perceber quais são esses valores, mostrando compreender o seu significado geo-

métrico:

Professora: Então e o que é que isso significa?
Paula: Que o valor de x pode variar entre zero e oito.
Professora: E pode tomar o valor zero?
Paula: Não, porque é uma medida, por isso tem que ser um valor positi-
vo.
Professora: E 8?
Paula: Também não pode ser, porque 8 é a medida completa do cateto e 
assim o rectângulo desaparecia. [Escreve] (…)

Figura 91 – Entrevista 2 (questão 2.2.)

Deste modo, Paula revela um bom desempenho no trabalho com as representa-

ções gráfica e verbal de funções. Consegue relacionar as várias formas de representação, 

convertendo-as e interpretando de forma adequada os valores que constituem as expres-

sões algébricas. Manifesta, igualmente, facilidade na interpretação e compreensão de

problemas que envolvem funções.
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7.3.2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas

Paula revela definir com alguma facilidade estratégias de resolução dos proble-

mas propostos. Numa questão em que é solicitada a expressão algébrica de várias repre-

sentações gráficas de funções quadráticas, como é o caso da questão 1.5., recorre à 

família de funções polinomiais. Começa por identificar algebricamente os zeros da fun-

ção e aplicar o teorema fundamental da Álgebra:

Paula: Na 1.5. vou ter que arranjar expressões para cada um destes grá-
ficos. Então, no primeiro se a é um zero da direita e o 1 era o da esquer-
da, posso pôr x - 3 vezes x -1 [Introduz na calculadora e verifica o gráfi-
co]… Acho que tenho que mudar a janela… [Muda] Sim, dá igual. (…)

Ao mudar a janela de visualização várias vezes, revela preocupação em verificar 

que o gráfico passa por todos os pontos assinalados. No entanto, não se preocupa com a 

influência do parâmetro a nesta família de funções e, verificando que o segundo gráfico 

pode não ser obtido de forma tão imediata como o primeiro, opta por deixá-lo para o 

fim e aplica a estratégia anterior para o terceiro gráfico apresentado:

Paula: (…) Agora vou passar para o terceiro.
Professora: Porquê?
Paula: Porque no segundo tenho que inverter e ainda não pensei nisso. 
No terceiro, vou pôr x + 1 vezes x + 1… [Confirma na calculadora] 
Exacto, deu. Agora no segundo tenho que inverter o sentido da parábo-
la…

No que concerne ao terceiro gráfico, a aluna tem noção de que o sentido da con-

cavidade é diferente dos outros, e que isso tem a ver com o facto do parâmetro a ser 

negativo. Segue, então, a estratégia de encontrar esse valor por tentativas: 

Professora: E como?
Paula: Acho que tenho que pôr um menos… É o a que é negativo… 
[Pensa] Os zeros são -1 e 3… Vou experimentar pôr - (x - 3) vezes (x + 
1)… [Faz várias experiências na calculadora]… Deu.

Figura 92 – Entrevista 2 (questão 1.5.)
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Na questão 2.1. que solicita a expressão algébrica relativa à área de uma figura 

geométrica, apesar de conseguir interpretar o problema, Paula não consegue estabelecer 

uma estratégia de resolução, facto que é indicador das dificuldades que ainda manifesta 

na manipulação algébrica:

Professora: Em que é que estás a pensar?
Paula: Que a área do rectângulo é o comprimento vezes a largura… 
[Pensa] Posso tentar saber a hipotenusa para conhecer os lados do triân-
gulo, depois para a área do rectângulo tenho que saber as medidas dos 
lados.
Professora: E quais são?
Paula: Mas não tenho…Quer dizer, um deles é x… O outro… [Pensa] O 
outro é x – 5... Não, aqui [na largura] pode não ser x… [Pensa] Não 
estou a ver. Posso usar a expressão para responder às outras alíneas?
Professora: Podes.

Como a primeira alínea do problema pede para mostrar que a área da figura é 

dada por uma determinada expressão algébrica, apesar de não o conseguir fazer, resolve 

utilizar essa expressão para as restantes alíneas. A primeira coisa que faz, mesmo antes 

de ler as restantes alíneas, é recorrer à calculadora gráfica para converter a representa-

ção algébrica da função que define a área do rectângulo na sua representação gráfica:

Paula: Então vou experimentar pôr na calculadora para ver como é o 
gráfico [introduz a expressão na calculadora]… Dá-me uma parábola, 
um dos zeros é zero e o outro é oito.

As várias alíneas desta questão são resolvidas por uma estratégia gráfica, recor-

rendo à calculadora gráfica. Após alguma dificuldade em perceber geometricamente 

qual era o rectângulo de área máxima, a aluna identifica o valor dessa área com o 

máximo da parábola que representa a função dada. Ao analisar o gráfico obtido, come-

ça a resolver a alínea seguinte, na qual se procuram os valores para os quais a área não 

é inferior a 8 m2. Como a calculadora com que trabalha permite calcular valores de 

objectos dado o valor da respectiva imagem, é essa a ferramenta que utiliza. Procura os 

valores de x cuja imagem é 8 e responde adequadamente, resolvendo graficamente uma 

inequação, mas sem formalizar matematicamente a sua resposta:

Paula: (…) Vou calcular o máximo [e recorre à calculadora]… Dá 10. 
Por isso, a área máxima do rectângulo é 10 m2. Agora como já sei que o 
máximo é 10 quando o x é 4, vou ver quando a altura é 8 o que é que dá 
no x… [Recorre à calculadora] Então, quando o y é 8, o x é 2,2. Por isso, 
o x tem que ser maior que 2,2 e menor que o valor do outro lado. Vou 
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ver qual é [utiliza a calculadora, desenha o que visualiza e escreve a res-
posta]. 
Professora: E pode ser 2,2?
Paula: Sim.
Professora: Porquê?
Paula: Porque não pode ser inferior a 8, mas pode ser 8. (…)

Figura 93 – Entrevista 2 (questão 2.4.)

Para a resolução da questão que pede as dimensões do rectângulo de área máxi-

ma, utiliza numa primeira fase os dados obtidos pela calculadora gráfica – o valor da 

área máxima, ou seja o máximo da função, e o valor do comprimento do referido rec-

tângulo, ou seja o maximizante da função – e, posteriormente, determina algebricamente 

o valor da largura do rectângulo pretendido:

Paula: (…) Mas agora falta-me acabar a 2.3., porque agora já vi que a 
área máxima é 10, por isso o valor de x só pode ser 4... [Pensa] E, como 
a área é o comprimento vezes a largura, logo ficaria 10 igual a 4 vezes x
[escreve e faz os cálculos que restam]. Agora falta-me a 2.1. [Pensa]… 
Não estou a ver como chegar a esta expressão…

Figura 94 – Entrevista 2 (questão 2.3.)

Na questão 3., na qual é solicitada uma expressão algébrica que possa definir as 

funções apresentadas graficamente, recorre à estratégia de usar a família de funções 

polinomiais, utilizando o teorema fundamental da Álgebra. No entanto, não o faz de 
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forma imediata. Antes, começa por estabelecer uma relação com a questão 1.5., na qual 

já aplicou essa estratégia, e introduz na calculadora uma expressão ao acaso:

Paula: Esta é parecida com a primeira, mas aqui tenho graus maiores…
[Pensa] Vou experimentar com (x + 5) (x - 3) (x + 4)… [Introduz na cal-
culadora]… 
Professora: Porquê?
Paula: Foi só para tentar encontrar uma função com um grau maior que 
a parábola, mas agora vou ver quais são os zeros. (…)

Após esta primeira experiência, aparentemente sem sentido, identifica os zeros 

como sendo os valores que deve utilizar para a aplicação da estratégia definida:

Paula: (…) Vou pôr x mais -3 vezes x – 0, ou seja x, vezes x – 3… 
[Introduz na calculadora]… Não dá… Está a dar-me uma parábola, só 
tem 2 zeros… [Pensa] Um tem que ser x + 3 para dar o zero –3… [Intro-
duz de novo na calculadora]… Mas ainda não dá bem… [Pensa e olha 
para a questão 1.5.]… Há aqui um zero especial parecido com o desta 
parábola [Aponta para a 3.ª e olha para a expressão]… Vou tentar pôr o 
x duas vezes… [Introduz na calculadora] Acho que já dá. Agora é só 
ajustar a janela… [Altera] Já está? [Mostra-me o gráfico que obtém, 
esperando uma confirmação]
Professora: Sim.

Figura 95 – Entrevista 2 (questão 3. – 1.º gráfico)

Para o segundo gráfico, identifica os zeros e, por tentativas, encontra a expres-

são correcta:

Paula: Agora o outro, tem um zero no -3, no 5, e no zero. Vou experi-
mentar (x - 5) (x - 0) (x + 3) …[Coloca a expressão na calculadora]… Os 
zeros consegui, mas o gráfico está ao contrário… [Pensa]… Será que 
tem a ver com o menos no início?… Vou ver. [Experimenta] Não, não 
dá. 
Professora: Então, qual é o problema?
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Paula: É que aqui no 5 o gráfico volta a subir e aqui está a descer… 
[Pensa e recorre à calculadora, faz várias experiências e volta a olhar 
para o gráfico] Há aqui um zero daqueles especiais, que se tem que repe-
tir, é o 5. [Introduz a expressão na calculadora, mas continua com o 
valor menos atrás] Mas agora está voltada ao contrário outra vez… 
[Pensa] Ah, vou experimentar tirar o menos… [Verifica na calculadora] 
Agora já deu, mas não está bem igual, porque aqui no 3 e no zero pare-
cem rectas… Vou mudar a janela… [Faz várias experiências]… Já deu 
igual [e mostra-me].

Figura 96 – Entrevista 2 (questão 3. – 2.º gráfico)

No terceiro gráfico, identifica os zeros e, por aplicação directa do teorema fun-

damental da Álgebra, encontra a expressão correcta:

Paula: Agora esta [a 3.ª] tem zeros no -3, no -2, no 1, no 2 e no 3. 
Então, vou pôr (x + 3)(x + 2)(x - 1)(x - 2)(x - 3) . [Introduz na calculado-
ra] Deu bem. (…)

Figura 97 – Entrevista 2 (questão 3. – 3.º gráfico)

Para a última representação gráfica apresentada, na qual não é possível perceber 

o valor exacto do único zero da função, Paula estabelece uma analogia com as funções 

cúbicas estudadas nas aulas, mas apresenta dúvidas em relação ao número de zeros, 

considerando que uma função cúbica teria que ter 3 zeros distintos:

Paula: E agora a última... [Pensa] Nesta o zero não é 1, pois não?
Professora: Não.
Paula: Parece que é 1 vírgula qualquer coisa… [pensa] Eu lembro-me 
de fazermos funções parecidas com estas… [Pensa] É que só tenho um 
zero, mas se eu pusesse só com um valor ficava uma recta… [Pensa] Se 
eu puser com dois dá uma parábola, mas eu só tenho um zero… [Pensa] 
E com três, dava três zeros…
Professora: Sempre?
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Paula: Não, nem sempre (…)

Segue, então, mais uma vez, a estratégia de, por tentativas, atribuir valores e 

comparar o gráfico obtido na calculadora com o dado:

Paula: Vou pôr aqui uma função com três zeros para ver como dá…. 
[Experimenta na calculadora] Mas aqui vou ter três zeros e eu só quero 
um… [Pensa] Vou mudar o valor de a para 2… Não, assim continua 
uma recta… [Pensa] Este zero também deve ser especial, mas se eu 
puser uma vez dá uma recta, duas vezes dá uma parábola… E se eu 
puser três vezes? Vou experimentar… [Experimenta]… Não, os sinais 
estão mal… [Nova experiência]… Agora ainda está ao contrário… Vou 
ter que inverter e fazer mais qualquer coisa, porque aqui a curva não vai 
ficar bem igual… [Experimenta] Agora o zero já está do lado que eu 
quero, mas esta curva está mais abaixo… [Pensa].

Para os valores que vai atribuindo, tenta encontrar uma explicação reforçada 

pela influência dos vários parâmetros na família de funções polinomiais:

Professora: Então e como é que irá para cima?
Paula: Acho que tem a ver com o k… [Pensa] Vou pôr isto tudo mais k
[conta] que é 5… [Experimenta]… A janela está muito grande. Vou ter 
que mudar… [Pensa]
Professora: Então?
Paula: Não ficou muito perfeito… Vou mudar a janela outra 
vez…[Experimenta] Continua igual… É que o zero está do lado certo, 
mas não está bem no sítio… [Pensa] Mas não consigo aproximar mais.

Figura 98 – Entrevista 2 (questão 3. – 4.º gráfico)

Deste modo, apesar da expressão algébrica indicada não ser a correcta, Paula 

encontra uma expressão cuja representação gráfica na calculadora é muito semelhante à 

dada. A aluna mostra que tentou uma aproximação o mais semelhante possível, revelan-

do preocupação em mudar a janela de visualização, no sentido de verificar a forma e os 

pontos relevantes do gráfico.
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Em suma, Paula revela ser capaz de definir estratégias para resolver problemas 

com funções e mostra alguma preocupação em reflectir nas suas respostas. As estraté-

gias a que recorre com mais frequência são: (i) recurso a famílias de funções; (ii) reso-

lução gráfica; e (iii) por tentativas. Contudo, não consegue resolver todos os problemas 

propostos, evidenciando dificuldades na manipulação algébrica.

7.3.3. Formulação, teste e justificação de conjecturas

Numa pequena investigação sobre a influência do parâmetro a no gráfico da 

família de funções y = (x + a)(x + 1), como é o caso da questão 1.3., Paula explora 

alguns casos particulares, atribuindo valores ao parâmetro a. Nesta investigação identi-

ficando as regularidades relacionadas com os valores dos zeros. Em cada caso que testa, 

mostra preocupação em confirmar as suas conclusões através da calculadora gráfica:

Paula: Aqui o valor do a vai mudar um dos zeros.
Professora: Como assim?
Paula: O x + 1 tem a ver com um zero, que é -1, e o x + a tem a ver com 
o outro zero…
Mas vou experimentar com o a igual a -3… [Utiliza a calculadora] O 
zero dá 3. Por isso, acho que é sempre uma parábola em que o -1 é sem-
pre um dos zeros e o a quando é negativo dá um zero positivo e se o 
valor do a for positivo passa a negativo… Vou experimentar com outros 
valores para ver se confirma, com vírgulas por exemplo… [Recorre à 
calculadora e escreve].
Professora: E o a não pode tomar mais nenhum valor especial? 
Paula: Pode ser zero. E, nesse caso, o zero é zero. O outro continua a ser 
o –1.
Professora: Então e se o a for igual a 1?
Paula: [Recorre à calculadora] Então, passo a ter só um zero que e é o -
1. E se eu fizer o a igual a -1? Deve ser diferente… Aí os zeros já vãos 
ser 1 e -1… Mas isso é porque o a é negativo e eu já tinha visto… Agora 
na 1.4. o significado é: Se o a é negativo, então vai ser um zero positivo; 
se o a é positivo, então vai ser um zero negativo; se a for igual a zero, 
vai tomar o valor zero no zero, ou seja, um dos zeros é zero; e se a for 
igual a 1, então a parábola tem só 1 zero. [Escreve]
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Figura 99 – Entrevista 2 (questões 1.3. e 1.4.)

Na questão 2.3., na qual são solicitadas as dimensões de um rectângulo de área 

máxima apresentado no interior de um triângulo e cuja expressão algébrica que repre-

senta a área já é conhecida, Paula conjectura que o rectângulo pedido é um quadrado:

Paula: (…) Agora, quais são as dimensões do rectângulo de área máxi-
ma… [Pensa] Se calhar é quando for um quadrado.

Esta conjectura talvez seja formulada por analogia com alguns dos problemas 

explorados durante as aulas. Quando lhe peço uma explicação, a aluna sete necessidade 

de testar a sua conjectura e pensa em atribuir valores à variável independente:

Professora: Porquê?
Paula: Porque… [Olha para as figuras] Vou atribuir valores a x… [Atri-
bui valores a x e escreve alguns exemplos]… Mas mesmo assim tenho 
que arranjar outro valor para saber a área… [Pensa] Posso ir experimen-
tando… [Escreve] Se fosse um quadrado era 3,5 por 3,5.
Professora: Porquê?
Paula: Não pode ser 4, mas talvez desse… [Escreve várias tentativas, 
pensa em voz alta] Se o x for 3,5 a área dá 12,25. Agora, se for 2 dá…
Se aumentar o x… Não pode ser… Se o x fosse igual a 6, daria uma área 
igual e se o x for 2 e o outro valor for 4,5 a área daria 9, mas o x aqui não 
pode ser 4, porque não é metade… Se o x for 4… Acho que a área 
máxima é mesmo para o quadrado. Mas, agora se calhar vou pôr mais 
valores intermédios para ver o que acontece.
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Figura 100 – Entrevista 2 (questão 2.3.)

Nesta fase, Paula já não se encontra muito segura da conjectura que está a tentar 

confirmar e pára por diversas vezes para pensar. Então questiono-a sobre os cálculos 

que está a fazer:

Professora: Então e sabendo que aqui [um dos exemplos que escreveu] 
é 2, como sabes que ali é 4? 
Paula: Supus, mas [lê a 2.4.] acho que o máximo da parábola vai dar a 
área máxima… [Pensa] Vou calcular o máximo [e recorre à calculadora] 
(…)

Recorrendo à calculadora, refuta a sua conjectura inicial e resolve a questão 

como apresentado na secção anterior.

Deste modo, Paula revela conseguir identificar regularidades nos casos que lhe 

são apresentados e formular conjecturas. Apresenta, ainda, necessidade de justificar as 

conjecturas que formula e de testá-las para alguns casos, refutando-as quando necessá-

rio. No entanto, as conjecturas formuladas não são muito significativas, uma vez que 

parecem ser estabelecidas com base nas tarefas exploradas durante as aulas.

7.4. A evolução do desempenho da aluna

Antes da unidade de ensino, Paula revela dificuldades em lidar com as diferentes 

representações de funções. Apesar de compreender as relações funcionais inseridas num 

contexto real, interpretando correctamente a informação descrita verbal e graficamente, 

não consegue converter uma dada representada de função na sua representação algébri-

ca. Apresenta, ainda, muitas dificuldades na manipulação e compreensão de expressões 

algébricas. A aluna formula, com alguma dificuldade, estratégias para resolver proble-

mas. E, na aplicação de estratégias revela muitas dificuldades, parecendo que apenas 

consegue recorrer à regra de três simples, mesmo em situações onde não existe propor-
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cionalidade directa. Não consegue identificar regularidades nos casos apresentados, não 

conseguindo formular conjecturas.

Durante a unidade de ensino, Paula continua a interpretar de forma correcta os 

problemas propostos, relacionando-os facilmente com o seu contexto. Procura sempre 

uma justificação para as suas estratégias e reflecte nas suas respostas, tentando perceber 

se fazem sentido. Revela ser capaz de definir e aplicar estratégias de resolução dos pro-

blemas, mas tem dificuldades em seguir estratégias de resolução algébrica. Deste modo, 

as estratégias que mais utiliza são a resolução gráfica, utilizando a calculadora gráfica, e 

por tentativas. Dadas as suas dificuldades de manipulação algébrica, o trabalho com a 

representação algébrica de funções nem sempre é bem conseguido. No entanto, apresen-

ta um bom trabalho com as representações verbal, gráfica e numérica de funções e com 

a conversão entre elas. Nas investigações propostas durante a unidade, manifesta facili-

dade em explorar casos particulares, procurando regularidades que tenta generalizar, 

mas nem sempre o consegue.

Após a unidade de ensino, Paula manifesta um bom desempenho no trabalho 

com as representações gráfica e verbal de funções, relacionando-as e convertendo-as. 

Apresenta facilidade em interpretar e compreender os problemas propostos, conseguin-

do definir e aplicar estratégias No entanto, devido às suas dificuldades de manipulação 

algébrica, não consegue resolver todos os problemas. A reflexão sobre as respostas e o 

seu sentido no contexto dos problemas é uma presença constante. Nas investigações 

propostas, identifica regularidades e consegue formular conjecturas, justificando-as e 

testando-as antes de as aceitar como verdadeiras.


