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Capítulo 1

Introdução

Este capítulo apresenta a minha motivação para a realização do presente estudo, 

sobre os processos de raciocínio dos alunos do 10.º ano do ensino secundário no traba-

lho com funções, num contexto curricular inovador, baseado no meu entendimento das 

orientações curriculares e na minha experiência profissional. Indica, ainda, os objectivos 

e questões do estudo, bem como a sua organização.

1.1. Motivação para o estudo

A natureza das tarefas e o modo como são realizadas na sala de aula têm um 

papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. De modo a 

envolver os alunos em actividades profícuas, o professor deve proporcionar-lhes uma 

diversidade de tarefas incluindo exercícios, resolução de problemas, tarefas de explora-

ção e investigação (Ponte, 2005) tanto quanto possível em variados contextos como

Matemática pura, semi-realidade e realidade (Skovsmose, 2000).

Nos anos 80, as orientações curriculares para o ensino da Matemática começa-

ram a privilegiar as tarefas de resolução de problemas. A resolução de problemas é 

enfatizada na Agenda para a Acção (NCTM, 1985), enquanto que o relatório Cockcroft 

(1985) considera, não só os problemas, mas também as investigações elementos essen-

ciais no ensino da Matemática. A Renovação do Currículo (APM, 1988), refere que na 

mudança do ensino da Matemática o mais decisivo “não é a alteração dos conteúdos 

nem a introdução de novas tecnologias, mas sim a mudança profunda nos métodos de 

ensino, na natureza das actividades dos alunos” (p. 43). Este documento valoriza ainda a 
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resolução de problemas como o tipo de actividade privilegiado em Matemática, mas 

refere que deveriam surgir naturalmente, neste contexto, as actividades de exploração e 

de descoberta.

O conceito de resolução de problemas tem vindo, assim, a ser alargado no senti-

do de incluir tarefas de exploração e investigação. O relatório Matemática 2001 (APM, 

1998), indica ser necessário “continuar a insistir na ideia de que a prática pedagógica 

precisa de valorizar tarefas que promovam o desenvolvimento do pensamento matemá-

tico” (p. 43), nomeadamente investindo na resolução de problemas e nas tarefas de 

investigação, sendo igualmente necessário diversificar as situações de trabalho e as for-

mas de interacção em aula.

O programa do 10.º ano de Matemática A (DES, 2001) aponta para o desenvol-

vimento do raciocínio e do pensamento científico, descobrindo relações entre conceitos, 

justificando processos de resolução, encadeando raciocínios, validando conjecturas e 

formulando generalizações. Refere, ainda, que “no estudo das famílias de funções os 

estudantes podem realizar pequenas investigações” (DES, 2001, p. 29) e que as activi-

dades investigativas facilitam a aprendizagem, reforçando a capacidade de raciocinar 

logicamente, “pelas oportunidades de formular e testar conjecturas e analisar contra-

exemplos, de avaliar a validade de raciocínios e de construir demonstrações” (idem, p. 

22). Segundo o NCTM (2007), “ser capaz de raciocinar é essencial para a compreensão 

da Matemática” (p. 61) apontando como normas para o desenvolvimento do Raciocínio 

e Demonstração: (i) reconhecer o raciocínio e a demonstração como aspectos funda-

mentais da Matemática; (ii) formular e investigar conjecturas matemáticas; (iii) desen-

volver e avaliar argumentos e provas matemáticas; e (iv) seleccionar e usar diversos 

tipos de raciocínio e métodos de demonstração.

O desenvolvimento do raciocínio matemático é essencial para a compreensão 

dos objectos e das relações abstractas que estão na base da Matemática. É também 

imprescindível para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, de modo a 

fazer face às exigências da sociedade em que vivemos e que se encontra em constante 

mudança, pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Neste sentido, o novo progra-

ma de Matemática do ensino básico (ME, 2007) também enfatiza o Raciocínio matemá-

tico, indicando-o (a par da Resolução de problemas e da Comunicação matemática) 

como uma das capacidades transversais para a aprendizagem da Matemática. Segundo 

este novo programa, o Raciocínio Matemático envolve a formulação e teste de conjectu-

ras, a construção de cadeias argumentativas e a demonstração. É referido que os alunos 
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“devem compreender o que é uma generalização, um caso particular e um con-

tra-exemplo” (ME, 2007, p. 8) e “ser capazes de distinguir entre raciocínio indutivo e 

dedutivo e reconhecer diferentes métodos de demonstração” (idem, p. 8). Refere, ainda, 

que para desenvolver a capacidade de raciocinar matematicamente devem ser propostas 

“experiências que proporcionem aos alunos oportunidades que estimulem o seu pensa-

mento” (idem, p. 30).

Para além da diversidade de tarefas, a actividade matemática dos alunos é enri-

quecida pelo recurso a materiais diversos, nomeadamente à tecnologia. Assim, na elabo-

ração das tarefas, deve promover-se a utilização da tecnologia, uma vez que esta “é 

essencial no ensino e na aprendizagem da Matemática; influencia a Matemática que é 

ensinada e melhora a aprendizagem dos alunos” (NCTM, 2007, p. 436). Em particular, a

calculadora gráfica é um precioso auxiliar na realização de tarefas de investigação e de 

exploração. Segundo Kieran (2007), a calculadora gráfica ajuda claramente os alunos a 

melhorarem a sua compreensão do conceito de função e das suas propriedades, uma vez 

que facilita o desenvolvimento do pensamento algébrico, permitindo o estabelecimento 

de conexões entre expressões algébricas, tabelas e gráficos. No entanto, esta autora refe-

re também, que tal desenvolvimento não é automático e que existem estudos sugerindo 

que os alunos continuam a revelar dificuldades em estabelecer a relação entre as repre-

sentações algébrica e gráfica de funções. Aponta a qualidade das tarefas, o ensino e o 

ambiente de aprendizagem em geral como factores que contribuem para superar as difi-

culdades referidas.

Ao longo da minha actividade profissional tenho frequentado acções de forma-

ção contínua na área do ensino da Matemática, especialmente na modalidade de Círcu-

los de Estudos dinamizados pelo grupo disciplinar da escola onde lecciono (caracteriza-

do pelo constante desenvolvimento de trabalho colaborativo), para além da participação 

nas reuniões de acompanhamento local do programa ajustado de 1997 e nas acções de 

formação de acompanhamento aos novos programas de Matemática A do ensino secun-

dário, iniciadas em 2001. Estas acções de formação têm contribuído para a concepção 

de materiais diversificados a utilizar na sala de aula e têm-me permitido desenvolver

algum trabalho no âmbito das novas tecnologias, principalmente no que diz respeito à 

exploração das calculadoras gráficas, cujo uso é obrigatório no ensino secundário. 

As tarefas de exploração na introdução de novos conceitos têm sido uma cons-

tante na minha prática, valorizando desta forma o ensino pela descoberta. No entanto, a

parte curricular deste mestrado contribuiu para aprofundar os meus conhecimentos nesta 
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área e enriquecer a minha formação, levando-me a reconsiderar as finalidades do ensino 

da Matemática e as orientações curriculares. Neste sentido, contribuiu para reflectir

sobre a minha prática e repensar os métodos de ensino, sobretudo no que se refere às 

potencialidades das tarefas de investigação. Estas desenvolvem capacidades que vão 

para além do cálculo simples ou memorização de definições e procedimentos (como os 

exercícios rotineiros) como é o caso da comunicação, do espírito crítico, da modelação e 

da demonstração (Ponte, 2005).

No decurso da minha actividade profissional, quando confronto os meus alunos 

com um problema não rotineiro, a primeira reacção da maioria é perguntar: “o que é que 

é para fazer?”. Esta reacção surge da visão que têm da Matemática como uma disciplina 

na qual para cada questão há um e um só procedimento a usar e uma resposta está certa 

ou errada, conforme esse procedimento foi ou não bem escolhido e bem aplicado. É

difícil fazer com que compreendam que existem estratégias e abordagens alternativas a 

muitos problemas matemáticos e que cada pessoa pode usar uma estratégia própria, 

explicando e discutindo as suas ideias. Sinto que a maioria dos alunos considera o pro-

fessor como um mero transmissor de conhecimentos de Matemática, devendo propor-

cionar-lhes muitos exercícios como modo de preparação para o exame nacional. 

Ao longo da minha experiência tenho verificado que os alunos, de um modo 

geral “mecanizam” procedimentos tendo em vista resolver exercícios e problemas roti-

neiros. No estudo das Funções, os alunos tendem a mecanizar técnicas (por exemplo, de 

resolução de equações e de inequações), que não dominam por completo e que aplicam 

sem compreender. Além disso, quando confrontados com situações problemáticas 

envolvendo relações funcionais, apresentam várias dificuldades como, por exemplo: (i) 

na leitura e interpretação de gráficos que representam uma função; (ii) no estabeleci-

mento de relações entre as diferentes formas de representação de uma função; (iii) na 

interpretação dos dados fornecidos pela calculadora gráfica; (iv) na interpretação de 

problemas contextualizados; (v) no domínio de processos de resolução; e (vi) no estabe-

lecimento de conexões com outros tópicos da Matemática ou de outras disciplinas, 

nomeadamente da Física ou da Economia. Perante novas situações de aprendizagem, 

nomeadamente na exploração de problemas envolvendo situações funcionais em con-

texto, os alunos revelam, ainda, alguma falta de autonomia. Esta é manifestada, por 

exemplo, na dificuldade em escolher uma estratégia a seguir para a resolução de um

problema, solicitando indicações para a iniciarem e questionando se devem utilizar a
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calculadora gráfica ou qual a representação da função que melhor se adequa à situação 

apresentada.

Como aluna de Matemática, sempre tive um gosto especial pela Álgebra e, em

particular, pelo estudo das funções. Como professora, considero que os conhecimentos 

sobre funções são indispensáveis para a compreensão do mundo em que vivemos (DES, 

2001), razão pela qual sempre tentei fazer com que os meus alunos percebessem a apli-

cação da Matemática na vida real, proporcionando-lhes tarefas contextualizadas que 

lhes permitissem compreender o significado da Matemática que trabalhavam na escola.

As Normas do NCTM (2007) sublinham o carácter multifacetado da Álgebra, referindo 

que o seu ensino deve levar os alunos a: (i) compreender regularidades, relações e fun-

ções; (ii) representar e analisar situações matemáticas e estruturas usando símbolos 

algébricos; (iii) usar modelos matemáticos para representar e compreender relações 

quantitativas; e (iv) analisar a mudança em vários contextos. E, que a Álgebra “deverá 

proporcionar aos alunos conhecimentos acerca das estruturas e abstracções matemáti-

cas” (NCTM, 2007, p. 353).

Neste contexto surgiu o meu interesse em realizar uma experiência de ensino 

cujo ponto de partida consiste em incluir na planificação da unidade de ensino relativa 

ao tema Funções (10.º ano), algumas tarefas de carácter investigativo em cada subuni-

dade 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 desenvolvimento do raciocínio 

matemático, promovendo o trabalho em pequenos grupos e a discussão na turma.

1.2. Objectivo do estudo

Desta forma, o estudo que me proponho desenvolver tem como objectivo com-

preender 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 trabalho numa unidade de ensino sobre o tópico 

Funções. Deste objectivo resultam as 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?
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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?

Espero, assim, contribuir para o meu próprio desenvolvimento pessoal e profis-

sional, melhorando os meus conhecimentos sobre as tarefas a propor aos alunos, bem 

como as respectivas potencialidades e eventuais dificuldades de concretização. Com 

este estudo espero, também, contribuir para o aprofundamento do conhecimento dispo-

nível para a comunidade profissional dos professores de Matemática sobre o ensino e a 

aprendizagem das funções, nomeadamente no que se refere ao papel de diversos tipos 

de tarefas e da tecnologia no desenvolvimento do raciocínio dos alunos.

1.3. Organização do estudo

No capítulo que se segue apresento várias perspectivas teóricas sobre o raciocí-

nio matemático e o seu processo de desenvolvimento; refiro também algumas perspecti-

vas e trabalhos realizados sobre o raciocínio matemático na aprendizagem do conceito 

de função, o pensamento algébrico nas funções e o papel das diferentes representações 

de funções e da calculadora gráfica. No terceiro capítulo apresento os elementos teóri-

cos que sustentam a planificação da unidade de ensino que serve de base a este estudo e

apresento a planificação da unidade, com destaque para a descrição das tarefas de natu-

reza investigativa que nela constam. No quarto capítulo, apresento as opções metodoló-

gicas deste estudo, descrevo os participantes, e indico os modos de recolha os dados, 

bem como os instrumentos utilizados, e de análise de dados. Nos três capítulos que se 

seguem, apresento a análise dos dados relativos a cada um dos três alunos objecto de 

estudo de caso. Por fim, apresento uma síntese do presente estudo, bem como as suas 

principais conclusões em função das questões de investigação. Faço uma reflexão sobre 

o que significou este estudo para mim, os possíveis contributos para a comunidade pro-

fissional dos professores de Matemática, as possíveis limitações do estudo e formulo

algumas recomendações. 


