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Capítulo 3

Unidade de ensino sobre funções

Neste capítulo começo por apresentar os elementos teóricos que sustentam a pla-

nificação da unidade de ensino que serve de base a este estudo. De seguida, apresento a 

planificação da unidade, com destaque para a descrição das tarefas de natureza investi-

gativa que nela constam.

3.1. Elementos para a construção da unidade de ensino

Neste ponto abordo algumas das teorias sobre os diferentes tipos de tarefa, a sua 

realização na sala de aula e o papel do professor na gestão curricular.

3.1.1. Diferentes tipos de tarefa

Vários autores têm-se debruçado sobre a natureza das tarefas a desenvolver na 

sala de aula e defendido a valorização da resolução de problemas e das tarefas de inves-

tigação, enquanto experiências de aprendizagem. Por exemplo, Stein e Smith (1998) 

definem uma tarefa como “um segmento da actividade da sala de aula dedicada ao 

desenvolvimento de uma ideia matemática particular” (p. 1), podendo “envolver vários 

problemas relacionados ou um trabalho prolongado, sobre um único problema comple-

xo” (p. 1). Tarefas que pedem aos alunos a execução de um procedimento memorizado, 

de maneira rotineira, representam um certo tipo de oportunidade para os alunos pensa-

rem, enquanto que tarefas que exigem que os alunos pensem conceptualmente e que os 

estimulem a fazer conexões, representam uma oportunidade bem diferente. 
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O Currículo Nacional do Ensino Básico (ME-DEB, 2001) caracteriza um pro-

blema como uma situação não rotineira – ao contrário do exercício – constituindo um 

desafio para os alunos e na qual podem ser utilizadas várias estratégias e métodos de 

resolução. Este documento caracteriza uma tarefa de investigação como aquela em que

os alunos exploram uma situação aberta, fazem e testam conjecturas, argumentam e 

comunicam, oralmente ou por escrito, as suas conclusões.

Ponte (2005) considera que exercícios e problemas são tarefas fechadas, distin-

guindo-as pelo seu grau de desafio – o exercício com desafio reduzido e o problema 

com desafio elevado. Aponta ainda que nestas tarefas as questões são bem definidas 

pelo professor. Em contrapartida, considera que tanto as tarefas de exploração como as

de investigação são abertas, cabendo aos alunos participar na formulação das questões –

as tarefas de exploração apresentam um grau de desafio reduzido, enquanto que as tare-

fas de investigação têm um grau de desafio elevado. 

Pelo seu lado, Christiansen e Walther (1986) consideram que os exercícios são 

tarefas rotineiras para as quais existe um procedimento que conduz a uma solução já 

conhecida, e indicam que estes não devem ocupar um lugar central no ensino-

aprendizagem. Pelo contrário, na sua perspectiva, a prioridade deve ser dada a activida-

des de construção, exploração e resolução de problemas, tarefas não rotineiras e abertas, 

para as quais não se conhece um procedimento. 

Schoenfeld (1996) refere que os problemas podem ter várias características, 

nomeadamente serem relativamente acessíveis, terem diferentes caminhos, serem boas 

introduções para ideias importantes e serem “boas” explorações matemáticas. Proble-

mas bem escolhidos podem envolver os alunos em discussões, levando-os a pensar 

matematicamente. Pelo seu lado, Gravemeijer (2005) recomenda a utilização de pro-

blemas contextualizados que levam os alunos a construir modelos que mais tarde se 

transformam em conceitos. Estas actividades pretendem estabelecer conexões entre o 

que o aluno já sabe e o que tem que aprender.

Pólya (2003) aponta que se deve proporcionar aos alunos uma experiência mate-

mática que se aproxime da actividade criativa dos matemáticos, enfatizando a resolução 

de problemas como essencial na actividade matemática. Segundo este autor, “aprender 

Matemática é fazer Matemática”. Esta perspectiva leva a ver o conhecimento matemáti-

co como hipotético e falível, progredindo a partir de problemas, através de factos, con-

jecturas e refutações (Davis & Hersh, 1995). A aprendizagem da Matemática pode ter, 

assim, uma forte vertente investigativa, na qual a exploração, a descoberta de estraté-
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gias, a tentativa e o erro são processos que lhe estão inerentes e que se tornam indispen-

sáveis à sua aprendizagem (Braumann, 2002).

Goldenberg (1999) defende a utilização de tarefas de investigação na aula de 

Matemática, levando os alunos a conjecturar, explorar conexões entre vários conceitos e 

matérias, descobrir processos de resolução e resultados e diversificar actividades. Para 

este autor importa que o aluno aprenda a ser um investigador perspicaz e, para isso, tem 

de fazer investigação. Também Santos et al. (2002) consideram que um ensino que inci-

da sobre a resolução de tarefas rotineiras é desajustado, salientando igualmente que 

“aprender Matemática” deve consistir, essencialmente, em “fazer Matemática”, através 

de investigações e explorações:

De facto, considera-se importante que os alunos tenham oportunidades de 
fazer Matemática, particularmente através do trabalho com tarefas de 
natureza investigativa e exploratória vivendo, ao seu nível de maturidade, 
uma experiência com características idênticas à dos matemáticos profis-
sionais (Santos et al., 2002, pp. 1-2).

3.1.2. A realização de tarefas na sala de aula

Stein e Smith (1998) distinguem três fases importantes através das quais passa 

qualquer tarefa. A primeira é o modo como as tarefas aparecem no currículo ou mate-

riais curriculares; a segunda, o modo como são apresentadas pelo professor; e, por últi-

mo, como são realizadas pelos alunos. As autoras consideram que a passagem de uma 

fase para outra pode alterar a natureza das tarefas. Desta forma, tarefas aparentemente 

ricas podem ser subaproveitadas e tarefas simples e rotineiras podem ser transformadas 

em tarefas matematicamente profícuas (Sierpinska & Kilpatrick, 1998), sendo tão 

importante a selecção de tarefas como a forma como estas são explorados na sala de 

aula.

Para Christiansen e Walter (1986) e também Ponte et al. (1998), a realização de 

uma investigação também envolve três fases essenciais: (i) a apresentação da tarefa e o 

modo como o professor a promove; (ii) o desenvolvimento do trabalho pela execução 

das tarefas pelos alunos; e (iii) a discussão/reflexão final da investigação. Esta última 

fase de reflexão e discussão sobre o trabalho realizado, permite o confronto de opiniões 

e a justificação e a tomada de consciência dos processos seguidos, o que permite afirmar 

que a aprendizagem não resulta só da actividade, mas também da reflexão sobre a acti-

vidade (Bishop & Goffree, 1986).
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Christiansen e Walther (1986) referem ainda que os alunos, para além do traba-

lho individual, devem desenvolver trabalho de grupo, uma vez que a interacção entre 

eles possibilita o confronto de estratégias e de pontos de vista. Também o trabalho em 

pares tem sido cada vez mais reconhecido como importante na aula de Matemática, uma 

vez que deste modo os alunos podem trocar impressões e discutir ideias para a concreti-

zação da tarefa proposta, proporcionando uma significativa interacção entre eles. Estes 

modos de trabalho decorrem da importância das interacções sociais, dada a sua influên-

cia no desempenho matemático dos alunos (Moll, 1996). 

Os alunos podem assim participar em dois níveis do discurso da aula – o 
colectivo e o que desenvolvem com o seu parceiro de aprendizagem. Tra-
ta-se de uma forma prática de trabalhar, que não exige, de um modo 
geral, alterações no espaço físico da sala de aula e que proporciona aos 
alunos uma certa margem de autonomia. É particularmente adequada 
quando a tarefa proposta é relativamente estruturada e não exige um ele-
vado nível de concentração individual (Ponte et al., 1997, p. 94).

3.1.3. Papel do professor na gestão curricular

Um aspecto extremamente relevante em todo o processo de ensi-

no-aprendizagem é o papel do professor. Segundo Christiansen e Walther (1986), o pro-

fessor deve envolver-se profundamente na selecção e na construção de tarefas, para que 

estas sejam apropriadas aos objectivos a atingir. Estes autores referem que o envolvi-

mento pessoal do professor na selecção da tarefa é um passo importante na planificação 

para a sua apresentação na aula, considerando, assim, que a sua função crucial não é 

motivar os alunos para a actividade numa tarefa seleccionada, mas sim seleccionar tare-

fas que motivem os seus alunos para a actividade. Estes autores defendem que são 

necessárias mudanças no papel e na acção do professor, nomeadamente na importância 

que dão aos diferentes tipos de actividade (na estratégia aplicada e na sequenciação do 

processo de ensino) e no seu papel de mediação. Desta forma, o papel do professor deve 

ser “fornecer a direcção e a mediação necessárias, num sentido vigotskiano, para que as 

crianças, por intermédio dos seus próprios esforços, assumam o controle completo dos 

diversos propósitos” (Moll, 1996, p. 10), cabendo-lhe, assim um papel de mediador 

entre o aluno e as situações de aprendizagem criadas.

O recurso a tarefas de investigação requer adaptações pedagógicas no sentido de 

estimular o espírito investigativo nos alunos e impõe novas exigências ao professor, 
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pressupondo que haja um certo à-vontade da sua parte para conseguir trabalhar naquilo 

que Skovsmose (2000) designa por “zona de risco”, na qual o grande estímulo é desafiar 

o grau de incerteza que a caracteriza. As tarefas que o professor propõe devem suscitar a 

actividades dos alunos e, em cada momento, ele deve avaliar se a actividade dos alunos 

é aceitável ou se é preciso intervir no sentido de a alterar. Outros autores referem igual-

mente a importância do papel do professor na planificação de tarefas de natureza inves-

tigativa. Segundo Ponte et al. (1998) é essencial que na selecção das tarefas propostas o 

professor estabeleça objectivos, de acordo com a especificidade da turma e com o con-

texto em que surgem na aula. Assim, o professor é “alguém que participa no processo 

de elaboração do currículo – delineando objectivos, metodologias e estratégias, e refor-

mulando-as em função da sua reflexão sobre a prática” (Ponte et al., 1998, p. 17). Rol-

dão (1999) também considera que o professor se relaciona com o currículo, que é a 

matéria-prima do seu trabalho, de forma a tomar decisões quando confrontado com dife-

rentes situações:

No desempenho da sua função, o professor exerce assim, ao nível das 
decisões curriculares, um conjunto de mediações: entre as decisões 
nacionais e as opções do projecto da escola, entre as características dos 
alunos concretos e as metas curriculares da escola, entre aluno e órgãos 
da escola, entre turma e grupo de colegas, etc. (Roldão, 1999, p. 48).

As tarefas de investigação podem ser enriquecidas pela utilização de materiais 

diversificados, por exemplo materiais manipuláveis ou novas tecnologias. Estas tarefas 

permitem ainda ao professor uma melhor adequação da gestão curricular, uma vez que 

possibilitam um melhor conhecimento das capacidades e dificuldades dos seus alunos:

O papel do professor na selecção dos problemas e das tarefas matemáti-
cas relevantes é fundamental. Ao analisar e adaptar um determinado pro-
blema, ao antecipar as ideias matemáticas que dele possam emergir e as 
próprias questões dos alunos, os professores podem decidir se determina-
dos problemas poderão ou não ajudar a sua turma a atingir os objectivos 
propostos (NCTM, 2007, p. 58).

Sendo certo que existem diversos factores que influenciam a planificação, 

podem distinguir-se duas estratégias de ensino: o ensino directo e o ensino-

aprendizagem exploratório, devendo uma estratégia de ensino envolver diferentes tipos 

de tarefas, articuladas entre si (Ponte, 2005). Assim, deve ser dada aos alunos a possibi-
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lidade de realizarem tarefas de investigação, em contexto de sala de aula, uma vez que 

estas se revelam uma mais-valia como experiência de aprendizagem:

As investigações matemáticas precisam de ocupar um lugar importante 
ao nível da experiência matemática dos alunos uma vez que elas propor-
cionam a vivência de processos característicos da Matemática – formular 
questões e conjecturas, testar conjecturas e procurar argumentos que 
demonstrem as conjecturas que resistiram a sucessivos testes – e têm 
importantes potencialidades educacionais (Santos et al., 2002, p. 2).

Muitas vezes existem diversas estratégias de ensino potencialmente adequadas 

ao fim pretendido e à situação concreta. Deste modo, “cabe ao professor conhecer as 

alternativas disponíveis e conhecer-se a si próprio, sabendo até que ponto é capaz de 

usar com confiança e desembaraço cada uma delas” (Ponte et al. 1997, p. 95).

3.2. A planificação da unidade de ensino

A unidade de ensino a que se refere este estudo é subordinada ao tema Funções 

(10.º ano), do programa de Matemática A (DES, 2001). Na sua planificação, para além 

dos objectivos e indicações metodológicas presentes no referido programa, tive em con-

sideração as orientações curriculares constantes na brochura sobre Funções (DES, 1997) 

e também as recomendações das Normas do NCTM (2007).

Assim, na planificação desta unidade incluo algumas tarefas de carácter investi-

gativo em cada subunidade do tema: generalidades sobre funções, função quadrática, 

função módulo, funções polinomiais de grau superior a dois. As tarefas a propor visam 

proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem significativas para o desenvol-

vimento do raciocínio matemático, promovendo o trabalho em pequenos grupos e a dis-

cussão na turma. 

Considerando a importância da diversificação de tarefas na gestão curricular e na 

aprendizagem e visando a consolidação de conhecimentos adquiridos, a planificação 

inclui igualmente exercícios e problemas retirados do manual escolar adoptado pela 

escola. Os exercícios e problemas escolhidos são de diferentes níveis de dificuldade, 

permitindo que os alunos ponham em prática os conhecimentos que vão adquirindo e 

conduzindo a uma melhor compreensão dos conceitos. Nesta selecção também é tido

em conta o contexto dos problemas, uma vez que em situações reais os alunos podem

dar um significado às ferramentas matemáticas que estão a aprender.



37

Assim, a planificação está estruturada tal como indica a Tabela 1. O conjunto 

das diferentes tarefas seleccionadas poderá desempenhar um papel fundamental para o 

desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos. 

Tabela 1 – Planificação da unidade

1.º Período (17 aulas de 90 minutos previstas para o tema):

Desenvolvimento do 
tema

Tarefas previstas
Nº de 
aulas 
de 90’

 Tarefa 1 – Um velho problema de optimização, de Euclides
(concretização e discussão)

1

  Problemas do manual sobre interpretação de gráficos, que des-
crevem situações da vida real.

1

 Tarefa de exploração e imitação de gráficos, utilizando senso-
res.

1

 Exercícios e problemas do manual sobre o conceito de função. 1

 Problema do manual: uma situação real que visa a exploração 
das potencialidades da calculadora gráfica.

1

 Tarefa 2 - O volume das caixas (concretização e discussão) 1

 Exercícios e problemas do manual sobre as propriedades das 
funções e dos seus gráficos. 1

Generalidades 
sobre funções:

 Função, gráfico 
(gráfico cartesiano 
de uma função em 
referencial ortogo-
nal) e representa-
ção gráfica.

 Exercícios e problemas do manual sobre a função afim. 1

 Tarefa 3 - Investigando famílias de funções quadráticas 
(concretização e discussão)

2

  Exercícios e problemas do manual adoptado sobre a função 
quadrática.

1

Tarefa 4 - À volta com investigações de funções quadráticas
(concretização e discussão)

1

 Problemas do manual sobre funções quadráticas. 1

 Tarefa de modelação de uma função quadrática, utilizando sen-
sores.

1

Função quadrática:

 Estudo intuitivo de 
propriedades das 
funções quadráti-
cas e dos seus grá-
ficos, tanto a partir 
de um gráfico par-
ticular como usan-
do calculadora grá-
fica, recorrendo à 
análise dos efeitos 
das mudanças de 
parâmetros nos 
gráficos e às trans-
formações simples 
de funções.

 Tarefa 5 – O triângulo de maior área
(concretização e discussão) 2

 Teste de avaliação 1
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2.º Período (19 aulas de 90 minutos previstas para o tema):

Desenvolvimento do 
tema

Tarefas propostas
Nº de 
aulas 
de 90’

 Tarefa 6 – Investigando transformações de funções
(concretização e discussão)

2

 Exercícios e problemas do manual sobre funções definidas por 
ramos, incluindo a função módulo.

2

Função módulo:

 Estudo intuitivo de 
propriedades da 
função módulo e 
dos seus gráficos, 
tanto a partir de um 
gráfico particular 
como usando cal-
culadora gráfica, 
recorrendo à análi-
se dos efeitos das 
mudanças de 
parâmetros nos 
gráficos e às trans-
formações simples 
de funções.

 Exercícios e problemas do manual sobre transformações sim-
ples de funções.

2

 Tarefa 7 – Investigando funções cúbicas (concretização e 
discussão) 2

 Exercícios e problemas do manual sobre operações com poli-
nómios.

2

  Tarefa 8 - Explorando gráficos de uma função (concretiza-
ção e discussão)

2

 Exercícios e problemas do manual sobre funções polinomiais. 1

Tarefa 9 – Investigando mais funções polinomiais (concretiza-
ção e discussão)

2

 Exercícios e problemas do manual envolvendo funções. 2

Funções polino-
miais de grau supe-
rior a dois:

 Resolução de pro-
blemas envolvendo 
funções polino-
miais (com particu-
lar incidência nos 
graus 2, 3 e 4).

 Decomposição de 
um polinómio em 
factores em casos 
simples, por divi-
são dos polinómios 
e recorrendo à 
regra de Ruffini. 
Justificação desta 
regra.

Tarefa 10 – Triângulos em quadrados (concretização e discus-
são)

1

  Teste de avaliação 1
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Os objectivos de cada aula ou bloco de aulas, bem como o respectivo modo de 

trabalho e de avaliação, encontram-se indicados no anexo 1. É de realçar que, na reali-

zação das diferentes tarefas, é dada primazia ao trabalho a pares. É de notar, também, 

que para a familiarização dos alunos com as potencialidades da calculadora gráfica, é 

utilizado o viewscreen. Apesar da calculadora gráfica assumir um papel fundamental na 

exploração das tarefas propostas, os seus resultados são confrontados com a resolução 

analítica sempre que a natureza do problema o aconselhar, enfatizando desta forma o 

trabalho com as diferentes representações de funções, bem como a conversão entre elas.

No que concerne à avaliação, considero que é importante que se diversifiquem

técnicas e instrumentos de avaliação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos 

contextos em que ocorrem. Por isso, para além dos testes escritos, são usados relatórios 

escritos individuais ou de grupo, bem como apresentações orais. A utilização destes 

instrumentos de avaliação pretende reforçar nos alunos a componente da comunicação 

matemática (oral e escrita). 

3.3. As tarefas de natureza investigativa

A tarefa 1, “Um velho problema de optimização, de Euclides” (anexo 2), surge 

no início deste tema, uma vez que pode estabelecer um elo entre a Geometria e as fun-

ções. É uma tarefa que permite a exploração de várias estratégias de resolução, utilizan-

do métodos geométricos, numéricos ou algébricos.

Na tarefa 2, “O volume das caixas” (anexo 3), os alunos investigam o modo 

como varia o volume da caixa que se pretende construir, bem como a medida do lado do 

pedaço que se deve cortar em cada canto de modo que o volume da caixa seja máximo. 

O modo como a tarefa está elaborada deixa em aberto a definição de uma estratégia de 

resolução pelos alunos, com o objectivo de sublinhar a importância da definição de 

estratégias na resolução de um problema. Os alunos podem, por exemplo, construir um 

molde da caixa numa folha de papel para fazerem experiências de cortes de modo a per-

ceberem como varia o volume da caixa. Podem também tentar encontrar a expressão 

algébrica da função que define o volume, sendo este função da medida do canto a cor-

tar. Esta tarefa pretende reforçar os conceitos de variável e de função. E pode ser enri-

quecida com o estudo do gráfico da função. Assim, sendo uma das primeiras tarefas a 

apresentar aos alunos nesta unidade, constitui uma oportunidade para começar a traba-

lhar as diferentes representações de uma função, destacando a utilidade de cada uma no 
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contexto deste problema. Desta forma podem ser exploradas algumas noções associadas 

ao conceito de função, como domínio, contradomínio, variável dependente e indepen-

dente, monotonia e extremos. Esta tarefa vai ainda ao encontro de outro objectivo do 

programa, o uso de modelos matemáticos para representar situações da realidade. Os 

alunos podem perceber melhor uma aplicação prática de uma função.

As tarefas 3, “Investigando famílias de funções quadráticas” (anexo 4) e 6,

“Investigando transformações de funções” (anexo 7), são tarefas nas quais os alunos, 

utilizando a calculadora gráfica, exploram famílias de funções. O estudo da influência 

dos vários parâmetros nas famílias de várias funções pode ser desta forma enfatizado, 

conduzindo os alunos a uma compreensão dos efeitos desses parâmetros no comporta-

mento gráfico das funções. Pretende-se, assim, sublinhar a importância de estudar casos 

particulares com vista a uma generalização.

Na mesma linha de objectivos surge a tarefa 7, “Investigando funções cúbicas”

(anexo 8). Esta tarefa serve de introdução às funções polinomiais de grau superior a 

dois, em particular, ao estudo da família de funções cúbicas, e pretende que os alunos 

explorem os possíveis aspectos que estas funções podem tomar. Durante a sua explora-

ção os alunos devem conjecturar e testar relações, por exemplo, entre o comportamento 

da função na vizinhança de um zero com o seu grau de multiplicidade.

A tarefa 8, “ Explorando gráficos de uma função” (anexo 9), pretende sensibili-

zar os alunos para a importância da escolha da janela de visualização na calculadora 

gráfica. Para além de se familiarizarem melhor com os recursos que a calculadora gráfi-

ca lhes oferece, podem desenvolver o espírito crítico em relação aos resultados forneci-

dos pela calculadora gráfica. Desta forma, desenvolvem também várias noções associa-

das ao conceito de função, como os de domínio e contradomínio. Ao analisar as várias 

representações de uma mesma função, que se obtêm com diferentes janelas de visuali-

zação, e discutir as vantagens e desvantagens de cada uma delas, sublinha-se não só a 

importância de um conhecimento global do comportamento de uma função, mas tam-

bém a importância de alguns pontos em particular.

As tarefas 4, “À volta com investigações de funções quadráticas” (anexo 5), e 9,

“Investigando mais funções polinomiais” (anexo 10), visam a uma consolidação do 

estudo da função quadrática e das funções polinomiais de grau superior a dois, respecti-

vamente. Permitem, também, a exploração de casos particulares, a procura de regulari-

dades e a formulação, teste e validação de conjecturas.
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As tarefas 5, “O triângulo de maior área” (anexo 6) e 10, “Triângulos em qua-

drados” (anexo 11), têm o objectivo de reforçar mais uma vez a importância da defini-

ção de uma estratégia de resolução de um problema. Para além disso, a tarefa 5 pode ser 

um instrumento importante para o estudo das potencialidades da calculadora gráfica na 

modelação matemática de um problema real.

Nas tarefas 1, 4, 6, 7 e 9 é solicitado aos alunos que elaborem um relatório, para 

o qual será fornecido um guião de orientação (anexo 12). Este relatório constitui mais 

um elemento de avaliação. As tarefas 1 e 6 são resolvidas a pares, mas as restantes são 

resolvidas individualmente.

As tarefas 2, 3, 5, 8 e 10 serão resolvidas a pares, sendo solicitado a cada par que 

prepare uma apresentação oral do seu trabalho. Estas apresentações constituem o ponto 

de partida para uma discussão em grupo turma de forma a consolidar as aprendizagens.

Durante a concretização da presente planificação tenho sempre em atenção os 

três momentos considerados na literatura como essenciais para a realização de cada tare-

fa. Assim, na apresentação de cada tarefa tento esclarecer os seus objectivos, de forma 

tanto quanto possível clara para todos os alunos. Durante a realização da tarefa, procuro

acompanhar as estratégias dos alunos, esclarecer eventuais dúvidas e, sobretudo, manter 

uma postura de encorajamento à prossecução da tarefa. Por fim, procuro conduzir as 

discussões de modo a promover uma reflexão efectiva sobre a actividade realizada. 

Estes momentos de reflexão e discussão crítica, após a realização de cada tarefa, permi-

tem aos alunos exporem as suas dúvidas, apresentarem o seu trabalho e as suas conclu-

sões, e reflectir também nas diferentes estratégias utilizadas pelos colegas. Como mode-

radora das discussões assumo uma postura de interrogação durante a discussão, com o 

objectivo de levar os alunos a pensar. O meu papel é, ainda, o de clarificação e sistema-

tização das aprendizagens, permitindo que os alunos percebam o que foi realmente 

importante na realização da tarefa. 


