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Capítulo 8

Conclusão

Neste capítulo começo por apresentar uma síntese do presente estudo, bem como 

as suas principais conclusões em função das questões de investigação. De seguida, faço 

uma reflexão sobre o que significou este estudo para mim, bem como os possíveis con-

tributos para a comunidade profissional dos professores de Matemática. Por fim, analiso 

as possíveis limitações do estudo e formulo algumas recomendações. 

8.1. Síntese do estudo

No presente estudo pretendo compreender os processos de raciocínio usados por 

alunos do 10.º ano do ensino secundário na resolução de problemas e em tarefas de 

exploração e de investigação, com recurso à utilização da calculadora gráfica, no traba-

lho numa unidade de ensino sobre o tópico Funções. Com este objectivo, procuro dar 

resposta às seguintes questões de investigação:

a) Que processos de raciocínio usam e que dificuldades manifestam os 
alunos na resolução de problemas e na realização de tarefas de explo-
ração/investigação, envolvendo regularidades, relações e funções, 
antes, durante e depois da unidade de ensino?

b) Os processos de raciocínio usados pelos alunos no fim da unidade de 
ensino têm relação com as experiências de aprendizagem realizadas 
durante a unidade?

Considerando a importância das tarefas na gestão curricular e na aprendizagem,

realizo uma experiência de ensino cujo ponto de partida consiste em incluir na planifi-
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cação da unidade de ensino relativa a este tópico, algumas tarefas de carácter investiga-

tivo em cada subunidade: generalidades sobre funções, função quadrática, função módu-

lo, funções polinomiais de grau superior a dois. Tendo em conta a importância da diver-

sificação de tarefas na aprendizagem, a planificação inclui problemas contextualizados 

– com o intuito de dar significado às ferramentas matemáticas utilizada – e exercícios –

que visam a consolidação de conhecimentos adquiridos. As tarefas são propostas de 

modo a promover o trabalho em pequenos grupos e a discussão na turma, proporcio-

nando aos alunos experiências de aprendizagem significativas para o desenvolvimento 

do raciocínio matemático.

No quadro teórico abordo dois temas essenciais para o desenvolvimento deste 

estudo: o raciocínio matemático e a aprendizagem das funções. Assim, analiso, nomea-

damente: (i) o raciocínio matemático na aprendizagem do conceito de função; (ii) o 

pensamento algébrico nas funções; e (iii) o papel das diferentes representações de fun-

ções e da calculadora gráfica.

A metodologia usada é de natureza qualitativa, tendo por base o paradigma 

interpretativo e seguindo a modalidade de estudo de caso. Os participantes deste estudo 

são meus alunos de uma turma do 10.º ano de escolaridade. Desta turma são selecciona-

dos três alunos – António, Rogério e Paula – os quais são objecto de análise em três 

estudos de caso. Estes três alunos têm a mesma idade, mas apresentam diferentes níveis 

de desempenho escolar. Para a recolha de dados utilizo os seguintes instrumentos: (i) 

diário de bordo, (ii) entrevistas aos alunos objecto de estudos de caso (uma antes da 

unidade de ensino, outra depois), e (iii) análise documental.

8.2. Conclusões do estudo

Neste ponto organizo as principais conclusões do estudo em função das questões 

de investigação, estabelecendo possíveis ligações com trabalhos de outros autores.

Assim, começo por estruturar os processos de raciocínio utilizados e as dificuldades 

manifestadas pelos alunos na resolução de problemas e na realização de tarefas de 

exploração/investigação, envolvendo regularidades, relações e funções, antes, durante e 

depois da unidade de ensino, segundo as categorias de análise consideradas: (i) estabe-

lecimento de relações entre objectos (na qual se analisaram aspectos como a interpreta-

ção e compreensão dos problemas e o trabalho com as diferentes representações de fun-

ções, bem como a conversão entre elas); (ii) formulação e aplicação de estratégias de 
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resolução de problemas (incluindo a reflexão sobre as respostas obtidas); e (iii) formu-

lação, teste e justificação de conjecturas. De seguida, analiso a possível relação entre os 

processos de raciocínio que os alunos utilizam no fim da unidade de ensino com as 

experiências de aprendizagem realizadas durante a unidade.

8.2.1. Processos de raciocínio utilizados e dificuldades manifestadas

1. Estabelecimento de relações entre objectos. Antes da unidade de ensino, 

António e Paula revelam capacidade para interpretar e compreender problemas que 

podem ser traduzidos por funções, relacionando-os com o respectivo contexto. Pelo seu 

lado, Rogério apresenta dificuldades neste ponto. No que se refere ao trabalho com as 

diferentes representações de funções, António e Rogério apresentam alguma facilidade. 

Interpretam de forma adequada a informação dada por funções representadas de forma 

gráfica e verbal e fazem a conversão da forma verbal para a numérica e para a gráfica. 

Revelam, no entanto, dificuldades, na conversão da representação gráfica para a algé-

brica, indiciando dificuldades no trabalho com expressões algébricas, bem como no seu 

significado. Estas dificuldades na manipulação algébrica e na sua ligação com outras 

representações vão ao encontro do que refere Kaput (1989) sobre as dificuldades dos 

alunos na aprendizagem da Álgebra. 

Rogério manifesta, ainda, alguma confusão entre as variáveis dependente e 

independente e as respectivas representações num sistema de eixos cartesiano. Paula 

revela, neste ponto, dificuldades acrescidas. Apesar de interpretar a informação descrita 

verbal e graficamente, não consegue converter uma relação funcional representada grá-

fica, numérica ou verbalmente numa representação algébrica. Esta aluna manifesta, 

assim, muitas dificuldades no trabalho com as diferentes representações de funções, em

especial com a representação algébrica. Nesta fase do estudo, qualquer um dos três alu-

nos, apresenta dificuldades na ligação da representação algébrica com outras formas de 

representar funções, parecendo que esta forma de representação se encontra comparti-

mentada (na terminologia de Duval, 2002), à semelhança do que aconteceu no estudo de 

Elia et al. (2006).

Durante a leccionação da unidade de ensino, António e Paula continuam a reve-

lar aptidão para interpretar e compreender problemas com funções, estabelecendo a sua 

relação com os respectivos contextos. Com o decorrer da unidade, Rogério foi ultrapas-

sando as suas dificuldades iniciais neste campo através da resolução de problemas con-
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textualizados. Relativamente ao trabalho com as diferentes representações de funções, 

bem como com a conversão entre elas, António e Rogério revelam um bom desempe-

nho. As dificuldades que inicialmente manifestaram com a representação algébrica de 

funções foram-se dissipando ao longo a unidade. No caso de António, essas dificulda-

des foram superadas nas primeiras aulas, quando o aluno compreendeu o significado das 

expressões algébricas (quer em termos gráficos, quer do contexto dos problemas). Estes 

dois alunos revelam também compreender as situações em que cada forma de represen-

tação é mais vantajosa. Paula, pelo seu lado, foi melhorando progressivamente o traba-

lho com as diferentes representações de funções. A aluna compreendeu a relação entre 

elas, tentando confrontá-las, sempre que possível, para uma melhor compreensão dos 

problemas. No caso desta aluna, à semelhança dos resultados obtidos por Domingos 

(1994) e Cardoso (1995), a calculadora gráfica parece ter sido um precioso auxiliar, que 

lhe permite confrontar as várias formas de representação sem ter que recorrer à manipu-

lação algébrica, pois é aí que continua a revelar dificuldades. Apesar de conseguir anali-

sar os efeitos dos diversos parâmetros que constituem as expressões algébricas, a aluna 

revela dificuldades, por exemplo, na simplificação de expressões.

Depois da unidade de ensino, António, Rogério e Paula revelam aptidão para 

interpretar e compreender os problemas, estabelecendo relação com o significado que 

tomam no seu contexto. Os três alunos revelam capacidade para trabalhar com várias 

formas de representação de funções. Nos casos de António e Rogério, destaca-se a des-

treza com que trabalham com qualquer uma das formas de representar funções, bem 

como as convertem, compreendendo o significado dos valores que constituem as 

expressões algébricas e a sua relação com os pontos relevantes do gráfico. Pelo seu 

lado, Paula, embora continue a manifestar dificuldades de manipulação algébrica, apre-

senta um bom trabalho com as representações gráfica e verbal de funções, conseguindo

relacioná-las e convertê-las, interpretando de forma adequada os valores que constituem 

as expressões algébricas. 

2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas. Antes da 

unidade de ensino, qualquer um destes três alunos revela facilidade em definir estraté-

gias para resolver problemas com funções. As estratégias que utilizam são comuns e 

baseiam-se na procura de regularidades, identificando o produto constante na propor-

cionalidade inversa e simetrias em figuras. No entanto, na aplicação destas estratégias o 

seu desempenho não é idêntico. António e Rogério não apresentam dificuldades na apli-

cação das estratégias definidas, embora Rogério revele não compreender alguns dos 
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procedimentos que utiliza. Nenhum destes dois alunos mostra preocupação em verificar 

as soluções obtidas na resolução dos problemas, reflectir sobre elas ou apresentar uma 

justificação, um dos aspectos do raciocínio matemático sublinhado por Artzt e Yaloz-

Femia (1999). Pelo seu lado, Paula revela muitas dificuldades na aplicação de estraté-

gias, parecendo faltarem-lhe ferramentas de cálculo para as usar devidamente. Tenta 

seguir um raciocínio por analogia com outros problemas, como é sugerido por English 

(1999), mas recorre frequentemente ao uso de uma regra de três simples, mesmo em 

situações onde não existe proporcionalidade directa. Apesar das dificuldades que mani-

festa, a aluna apresenta alguma reflexão sobre as suas respostas, mudando de estratégia 

quando considera que esta não faz sentido no contexto do problema.

Durante a unidade de ensino, os três alunos continuam a revelar facilidade em 

definir estratégias de resolução de problemas com funções. Qualquer um deles começa a 

manifestar preocupação em justificar a estratégia utilizada e reflectir sobre as soluções 

obtidas nos problemas. António e Rogério revelam um bom desempenho na aplicação 

de estratégias, sejam elas de resolução numérica, gráfica ou algébrica. Estes dois alunos 

recorrem com mais frequência a estratégias de resolução algébricas, no entanto, quando 

necessário, utilizam estratégias de resolução gráfica. Não revelam qualquer dificuldade 

na utilização da calculadora gráfica, mas manifestam preferência por estratégias de reso-

lução algébrica. Pelo contrário, Paula continua a mostrar-se pouco à vontade na manipu-

lação de expressões algébricas, razão pela qual apresenta algumas dificuldades na apli-

cação das estratégias e segue, sempre que possível, estratégias de resolução gráfica.

Após a unidade, os três alunos revelam ser capazes de definir e aplicar estraté-

gias de resolução de problemas com funções. As estratégias que todos utilizam são: (i) 

recurso a famílias de funções; (ii) resolução gráfica; e (iii) por tentativas. Paula recorre 

com mais frequência ao método de resolução gráfica, utilizando a calculadora gráfica, e 

continua a evidenciar dificuldades na manipulação algébrica, o que não lhe permite 

resolver todos os problemas propostos. As dificuldades evidenciadas por esta aluna 

sugerem que existem processos que não foram interiorizados, razão pela qual se encon-

tra ainda numa fase de concepção operacional (no quadro de desenvolvimento concep-

tual de Sfard, 1991). António utiliza, ainda, como estratégias o recurso ao modelo da 

proporcionalidade, para identificar relações em figuras geométricas, e à manipulação 

algébrica, com transformação simultânea de expressões. Rogério também recorre a mais 

estratégias, nomeadamente a comparação de áreas, a verificação gráfica e a resolução 

algébrica. António e Rogério revelam destreza nos cálculos necessários para a aplicação 
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da estratégia definida, no trabalho com as expressões algébricas e na utilização da calcu-

ladora gráfica. Os três alunos revelam preocupação em justificar a estratégia definida e 

em reflectir no sentido das suas respostas.

3. Formulação, teste e justificação de conjecturas. Antes da unidade de ensino, 

António destaca-se, neste ponto, revelando capacidade para formular conjecturas, testá-

las e formalizá-las. Apresenta facilidade em explorar alguns casos particulares, organi-

zando-os e procurando encontrar regularidades, aspectos do raciocínio indutivo subli-

nhados por Pólya (1954) como de grande importância para a aprendizagem da Matemá-

tica. Rogério revela muita hesitação na formulação de conjecturas. Identifica facilmente 

regularidades nos casos que lhe são apresentados, mas não procura explorar outros 

casos particulares. Revela ser capaz de generalizar as regularidades que encontra, mas 

não sente necessidade de as justificar e, quando solicitado, revela alguma confusão.

Paula revela, mais uma vez, neste ponto, inúmeras dificuldades. Apesar de explorar 

alguns casos particulares, não consegue formular nenhuma conjectura. A exploração 

que realiza não parece seguir uma estratégia definida e, deste modo, não consegue iden-

tificar regularidades. As dificuldades de Paula e Rogério parecem confirmar a comple-

xidade do raciocínio presente na realização de investigações matemáticas, sugerida por 

Ponte e Matos (1996). À semelhança do que aconteceu no estudo de Fonseca (2000), o 

processo de justificação está pouco presente no raciocínio de qualquer um dos alunos.

Durante a unidade, os três alunos mostram capacidade para explorar casos parti-

culares e observar regularidades. O teste e a justificação de conjecturas são também uma 

preocupação constante de todos. No entanto, Paula nem sempre consegue fazê-lo de 

forma adequada e Rogério após a realização de poucos testes tende a aceitar como váli-

das generalizações, por vezes erradas. Com o decorrer da unidade e com a exploração 

das tarefas propostas, o aluno foi percebendo a importância da realização de testes de 

confirmação de conjecturas formuladas, bem como da sua justificação. Deste modo,

parece que o raciocínio indutivo esteve presente no trabalho de todos os alunos, embora, 

tal como no estudo de Cañadas e Castro (2007), nem todas as fases deste raciocínio 

estivessem sempre presentes. António continua a destacar-se, revelando facilidade em 

formular, testar e confirmar ou refutar conjecturas, para além de uma tendência para as 

formalizar algebricamente, justificando sempre o seu raciocínio. Esta sua tendência para 

a formalização poderá ter contribuído para a sua destreza na manipulação de símbolos 

algébricos, como é sugerido por Davis e Hersh (1995).



155

Após a unidade de ensino, os três alunos identificam facilmente regularidades 

nos casos que lhe são apresentados e formulam conjecturas. De igual forma, apresentam 

facilidade em testar, validar ou refutar as conjecturas formuladas, justificando sempre o 

seu raciocínio. No entanto, Paula e Rogério estabelecem algumas analogias com os 

aspectos mais trabalhados durante as aulas e as conjecturas que formulam referem-se 

apenas a esses aspectos, pelo que não parecem ser muito significativas. Pelo seu lado, 

António tenta sempre procurar outros aspectos nos casos que explora, no sentido de 

realizar novas descobertas. Deste modo, parecem estar presentes nestes alunos os quatro 

aspectos fundamentais no pensamento matemático, sugeridos por Mason, Burton e Sta-

cey (1982): especialização, formulação de conjecturas, teste e justificação.

8.2.2. Relação com as experiências de aprendizagem vividas durante a unidade

1. Estabelecimento de relações entre objectos. No caso de Rogério, os proble-

mas contextualizados, resolvidos durante a unidade de ensino, parecem ter contribuído 

para uma melhor compreensão do processo de resolução destes problemas, permitindo o 

estabelecimento de conexões entre aquilo que o aluno já sabe e o que tem que aprender, 

como é sugerido por Gravemeijer (2005). Relativamente ao trabalho com as diferentes 

representações de funções, todos os alunos parecem ter beneficiado com as tarefas reali-

zadas. O trabalho simultâneo das diferentes representações durante a discussão das tare-

fas, parece ter contribuído para a compreensão de cada uma delas, bem como para a 

conversão entre elas, permitindo deste modo uma melhor compressão dos problemas 

com funções, como é apontado por Duval (2002). 

Após a unidade de ensino, contrariamente ao que se registou no estudo de Rocha 

(2001), os alunos manifestaram a sua preocupação em encontrar uma janela de visuali-

zação que lhes permitisse visualizar o gráfico na sua globalidade, para uma melhor aná-

lise dos problemas e confirmação das suas resposta, parecendo mostrar-se sensibilizados 

para a importância da escolha da janela de visualização na calculadora gráfica e reve-

lando nesse aspecto um certo à vontade. Para tal pode ter contribuído a exploração e 

discussão da tarefa 8, “ Explorando gráficos de uma função”, ajudando a desenvolver 

nos alunos o espírito crítico em relação aos resultados fornecidos pela calculadora gráfi-

ca. No caso de Paula a calculadora gráfica teve um papel fundamental, pois apesar das 

suas dificuldades na manipulação algébrica, permitiu-lhe resolver problemas utilizando 

estratégias gráficas, bem como realizar investigações sobre o comportamento de famí-
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lias de funções. Parece que para esta aluna, o uso da calculadora possibilitou sobretudo 

o uso de estratégias gráficas, embora tenha feito progressos na descrição de relações 

algébricas, à semelhança do que aconteceu no estudo de Bardini et al. (2004).

2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas. As tarefas 

propostas durante a unidade – em especial as tarefas 1: “Um velho problema de optimi-

zação, de Euclides”; 2, “O volume das caixas”; 5, “O triângulo de maior área”; e 10, 

“Triângulos em quadrados” – visavam sublinhar a importância da definição de uma 

estratégia na resolução de um problema. As discussões e reflexões finais de cada tarefa 

tinham também o intuito de alargar o tipo de estratégias de cada aluno, fazendo com que 

reflectissem não só no modo como resolveram o problema, mas também nas estratégias 

utilizadas pelos colegas. Neste aspecto, parece que todos os alunos enriqueceram as suas 

estratégias. Paula, apesar de continuar a manifestar dificuldades em seguir estratégias 

algébricas, parece ter desenvolvido a capacidade de formular estratégias de resolução de 

problemas. Nos casos de António e Rogério, foi alargado o tipo de estratégias a utilizar

e parecem ter beneficiado com a resolução de problemas contextualizados através dos 

quais atribuíram significado aos entes matemáticos que constituíam as expressões algé-

bricas. Estes alunos desenvolveram, assim, a capacidade de compreensão dos símbolos 

algébricos e ao atribuir-lhes significado, uma das características do pensamento algébri-

co propostas por Lins e Giménez (1997), conseguiram realizar com destreza os proble-

mas propostos durante e após a unidade.

A elaboração de relatórios relativos à exploração das tarefas, bem como as apre-

sentações orais e discussões em turma parecem ter contribuído para a preocupação dos 

alunos em reflectir nas respostas obtidas na resolução de um problema, bem como na 

justificação da estratégia utilizada para essa mesma resolução. Esta contribuição parece 

ir ao encontro do que é sugerido por Greenes e Findell (1999), na medida em que estes 

autores sugerem que para o desenvolvimento do raciocínio matemático se deve solicitar 

aos alunos que, oralmente ou por escrito, descrevam o seu pensamento, justifiquem as 

suas soluções e reflictam sobre as várias estratégias de resolução de problemas (suas ou 

de outro colega). No caso de Rogério e de Paula, o trabalho em pares parece ter dado 

algum contributo neste ponto, no sentido apontado por Christiansen e Walther (1986), 

uma vez que possibilitou o confronto de estratégias e de pontos de vista.

3. Formulação, teste e justificação de conjecturas. Em todos os alunos, sobretu-

do nos casos de Paula e Rogério que inicialmente apresentavam mais dificuldades neste 

campo, as tarefas de exploração de famílias de funções, com recurso à calculadora grá-
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fica – 3, “Investigando famílias de funções quadráticas”; 6, “Investigando transforma-

ções de funções”; 7, “Investigando funções cúbicas”; e 9, “Investigando mais funções 

polinomiais” – parecem ter contribuído para o desenvolvimento das capacidades de 

explorar casos particulares, procurar regularidades, formular conjecturas, testá-las, 

generalizá-las e confirmá-las ou refutá-las. A calculadora gráfica revelou-se um instru-

mento que facilitou a pesquisa, incentivando os alunos nessa tarefa. No caso de Antó-

nio, o aspecto em que se observaram melhorias consideráveis foi na justificação das 

conjecturas formuladas. Como é sugerido por Ponte (2006), parece que o estudo de 

regularidades, conduziu os alunos a raciocinar sobre os objectos matemáticos e as rela-

ções entre eles. Deste modo, as tarefas propostas parecem ter contribuído para o desen-

volvimento de hábitos de pensamento nestes três alunos, contribuindo para o desenvol-

vimento do seu pensamento algébrico, tal como sugerem Blanton e Kaput (2005).

8.3. Reflexão final

1. Reflexão pessoal. Tendo em conta a metodologia utilizada – que penso ter 

sido adequada – os resultados deste estudo não podem ser generalizáveis. No entanto, 

reflectindo no trabalho realizado, considero que esta experiência de ensino se revelou

profícua para os alunos, para mim e para a comunidade de professores de Matemática.

Para os alunos, as tarefas de carácter investigativo e de resolução de problemas,

propostas durante a unidade, proporcionaram momentos de reflexão e parecem ter con-

tribuído para um desenvolvimento do seu raciocínio matemático. Parecem também ter 

contribuído para aumentar a sua motivação, uma vez que mesmo os alunos mais fracos 

se empenharam nas explorações propostas. A diversificação de tarefas propostas nesta 

unidade de ensino parece ter contribuído, ainda, para alargar o leque de estratégias utili-

zadas pelos alunos na resolução de problemas com funções e permitiu uma melhor 

compreensão do conceito de função e das suas propriedades.

Para mim, a reflexão sobre a minha prática revelou-se uma mais-valia, na medi-

da em que contribuiu para um aprofundamento dos meus conhecimentos sobre as tarefas 

a propor aos alunos, bem como sobre as respectivas potencialidades, enriquecendo desta 

forma a minha formação. Em particular, a realização deste estudo permitiu-me reconhe-

cer a relevância das tarefas de exploração e investigação no desenvolvimento do racio-

cínio matemático dos alunos.
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Para a comunidade de professores de Matemática, este estudo proporciona um 

aprofundamento do conhecimento disponível sobre o ensino e a aprendizagem das fun-

ções, nomeadamente no que se refere ao papel de diversos tipos de tarefas e da calcula-

dora gráfica no desenvolvimento do raciocínio matemático. Este estudo deixa também 

como contributo uma sugestão de planificação, à qual faria no entanto uma alteração no 

que diz respeito ao grau de estruturação da tarefa 4, “À volta com investigações de fun-

ções quadráticas”, pois senti por parte de todos os alunos uma grande dificuldade na sua 

realização. De resto, penso que é uma unidade que pode ser usada, ajustando a planifi-

cação às especificidades de cada turma e, eventualmente, procedendo a melhorias após 

cada aplicação. 

A maior dificuldade que senti na realização deste estudo foi na elaboração de um

diário de bordo detalhado. No final de cada aula tentei registar as observações que con-

siderei relevantes. Contudo, dada a extensão da unidade de ensino trabalhada, o elevado 

número de alunos na turma e dado que dentro da sala de aula o meu papel principal foi o

de professora, o papel de investigadora ficou, por vezes, secundarizado, podendo ter 

deixado escapar observações eventualmente pertinentes. No entanto, penso que esta 

limitação do estudo foi ultrapassada com a elaboração de relatórios por parte dos alunos, 

bem como com os suportes das apresentações orais por eles elaborados, que me permiti-

ram reunir dados sobre as estratégias que utilizaram na resolução das tarefas propostas, 

assim como sobre as suas dificuldades durante a unidade de ensino.

2. Recomendações e implicações. Este estudo sugere que o professor se deve 

envolver directamente na gestão curricular, seleccionando, estruturando e organizando 

tarefas que permitam envolver os alunos em actividades enriquecedoras. Sugere, tam-

bém, que essas actividades podem ser enriquecidas, quer pelo uso de materiais como a 

calculadora gráfica, quer pela diversificação das tarefas propostas. Os problemas con-

textualizados parecem ter contribuído para uma aprendizagem, com significado, das 

funções. A calculadora gráfica permitiu a confrontação constante das várias formas de 

representar funções, o que parece ter contribuído para uma melhor compreensão das 

funções e das suas propriedades. Os relatórios escritos e as apresentações orais parecem 

ter contribuído para o desenvolvimento das capacidades de comunicar matematicamente 

e de raciocinar justificando os processos usados. As discussões e reflexões sobre as tare-

fas parecem ter contribuído para a clarificação do pensamento intuitivo e para a sua 

formalização e abstracção. Em particular, este estudo sugere que a resolução de proble-
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mas e as tarefas de carácter investigativo contribuem para o desenvolvimento do racio-

cínio matemático dos alunos. 

Penso que existe ainda muito trabalho a fazer no sentido de compreender as difi-

culdades dos alunos e melhorar o processo de ensino-aprendizagem da Matemática,

nomeadamente no domínio da Álgebra. Para futuras investigações, penso que seria cer-

tamente interessante analisar as possíveis contribuições das tarefas de carácter investiga-

tivo para a aprendizagem de funções mais complexas – racionais, irracionais, exponen-

ciais e logarítmicas. Um aspecto que não explorei neste estudo, mas que seria interes-

sante analisar, prende-se com a utilização de relatórios como instrumento de avaliação. 

Parece-me que seria de explorar mais as potencialidades deste instrumento de avaliação 

na aprendizagem dos alunos, uma vez que os alunos reagiram muito bem à sua elabora-

ção. Seria, também, interessante a realização de um estudo semelhante a este, mas no 

qual a análise de dados se focalizasse em alunos com maior insucesso escolar. Penso 

que seria igualmente importante analisar as possíveis contribuições do estudo da Álge-

bra no desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo. E, por fim, parece-me que seria 

essencial continuar a analisar os eventuais contributos de sequências de tarefas diversi-

ficadas, com ênfase nas de carácter investigativo, para o desenvolvimento do raciocínio 

matemático, em geral, e do pensamento algébrico, em particular.

Desta forma, parece-me importante que estudos como este sejam realizados e 

divulgados junto dos professores de Matemática, para que possam enriquecer a sua for-

mação e, desse modo, melhorar as suas práticas. Parece-me, igualmente, relevante que 

na formação contínua de professores exista um lugar privilegiado para actividades que 

possibilitem o trabalho colaborativo, apoiado na troca de experiências e na reflexão 

sobre a prática, tendo por base unidades de ensino sobre tópicos programáticos, contri-

buindo para a concepção de materiais diversificados a utilizar na sala de aula, bem 

como para a discussão de metodologias a utilizar.


