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Capítulo 2

O raciocínio matemático e a aprendizagem das funções

Neste capítulo apresento trabalhos de diversos autores sobre dois temas essen-

ciais para o desenvolvimento do meu estudo: o raciocínio matemático e a aprendizagem 

das funções. No primeiro tema, abordo diversas perspectivas sobre o raciocínio mate-

mático e o seu processo de desenvolvimento; no segundo, abordo o raciocínio matemá-

tico na aprendizagem do conceito de função, o pensamento algébrico nas funções e o 

papel das diferentes representações de funções e da calculadora gráfica.

2.1. O raciocínio matemático

A importância do raciocínio na Matemática é unanimemente reconhecida. No 

entanto, os diversos autores variam no modo como se referem a este processo. Assim, 

por exemplo, Davis e Hersh (1995) sublinham a importância de vários processos de 

raciocínio matemático. Na sua perspectiva, o processo de abstracção é fundamental para 

a compreensão dos símbolos matemáticos, a generalização permite consolidar conheci-

mentos, a formalização permite uma eficaz manipulação de símbolos, e a demonstração 

possibilita um aumento de conhecimento e de compreensão. Estes autores enfatizam o 

papel das demonstrações matemáticas e referem que a abstracção, a formalização, a 

axiomatização e a dedução são “os ingredientes mágicos da demonstração” (Davis e 

Hersh, 1995, p. 148). Dão, por isso, um lugar central ao raciocínio dedutivo.

Pólya (1954) refere que a Matemática é o domínio do conhecimento em que se 

usa o raciocínio dedutivo, nomeadamente nas demonstrações matemáticas. No entanto, 

destaca igualmente a importância do raciocínio indutivo como um caso particular do 



8

raciocínio plausível que está presente na actividade criadora dos matemáticos. Para este 

autor, a indução está associada ao método experimental usado pelos cientistas, cuja pri-

meira etapa é a observação, seguindo-se a formulação e o teste de conjecturas. Indica 

que, à medida que a conjectura resiste aos testes, torna-se mais credível, mas salienta 

que existe sempre a possibilidade da indução conduzir ao erro. Defende que os raciocí-

nios dedutivo e indutivo são complementares, razão pela qual devem estar presentes na 

sala de aula e ser ensinados em paralelo.

Pelo seu lado, Mason, Burton e Stacey (1982) distinguem quatro processos que 

consideram fundamentais no pensamento matemático: especialização, formulação de 

conjecturas, teste e justificação. Burton (1984) sublinha que a especialização é essencial 

na abordagem indutiva de um problema. O processo de especialização é utilizado na 

exploração de casos particulares ou na procura de regularidades. Uma vez formuladas

conjecturas, é necessário procurar justificações para uma melhor compreensão e uma 

validação ou refutação, reiniciando todo o processo se necessário. Ponte e Matos 

(1996), analisando igualmente os processos de raciocínio presentes na realização de 

investigações matemáticas, indicam a sua complexidade e referem que estes se desen-

volvem nas seguintes fases: (i) a formulação de questões a estudar; (ii) a definição de 

estratégias; (iii) a reflexão sobre as experiências desenvolvidas e a formulação e teste de 

conjecturas; e (iv) a validação das conjecturas previamente testadas. 

Finalmente, Oliveira (2002) identifica e descreve quatro tipos de raciocínio pre-

sentes nas aulas de Matemática: indução, dedução, abdução e transformação. Caracteri-

za a indução como sendo um tipo de raciocínio do particular para o geral onde está pre-

sente um pensamento do tipo heurístico. Na indução os objectos trabalhados são estáti-

cos, não é necessária uma conclusão e o papel que se destaca é o de criação de conhe-

cimento. Na sua perspectiva, a dedução apresenta um esquema de raciocínio do geral 

para o particular, exigindo um pensamento lógico ou formal. Este tipo de raciocínio tem 

um papel de validação, sendo necessário chegar a uma conclusão. No raciocínio deduti-

vo não existe produção de novo conhecimento e os objectos são também estáticos. A 

abdução funciona a partir de factos, para os quais se procura uma explicação através da 

utilização de um pensamento crítico. O papel deste tipo de raciocínio é o de explicar e 

criar conhecimento, pretendendo-se chegar a uma conclusão plausível e, a partir da 

manipulação de objectos estáticos, produzir novo conhecimento. Por fim, caracteriza a 

transformação como um tipo de raciocínio que desempenha um papel de criação e vali-
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dação de conhecimento, no qual se manipulam objectos dinâmicos e se pretende uma 

explicação ou validação a partir de imagens.

Todos os autores acima referidos discutem os diversos tipos de raciocínio pela 

sua estrutura formal, ou seja, de um ponto de vista epistemológico. Outros autores colo-

cam-se antes num ponto de vista essencialmente psicológico. É o caso de Sternberg 

(1999) que refere que o raciocínio matemático requer não só pensamento analítico, mas 

também pensamento criativo e prático. Na sua perspectiva, alguns dos processos meta-

cognitivos envolvidos no raciocínio matemático incluem: (i) a identificação da natureza 

do problema; (ii) a formulação de uma estratégia para resolver o problema; (iii) a repre-

sentação mental do problema; (iv) a procura de recursos que conduzam à solução do 

problema; e (v) a verificação da solução. Pelo seu lado, English (1999), dá particular 

atenção ao raciocínio por analogia. Refere que este raciocínio requer uma atenção foca-

lizada nas características que se relacionam numa determinada situação, constituindo 

desta forma uma poderosa ferramenta de aprendizagem. Na sua perspectiva, o raciocí-

nio por analogia permite clarificar uma situação, organizar a resolução de um problema 

e enfatizar os processos de raciocínio envolvidos na resolução de um problema que 

podem ajudar na resolução de outro.

Vejamos agora como tem sido encarado o desenvolvimento do raciocínio na 

aprendizagem da Matemática. Por exemplo, para Fischbein (1999), para que exista um 

desenvolvimento produtivo do raciocínio matemático, os alunos devem aprender Mate-

mática formal e intuitivamente, sublinhando a importância da intuição na aprendizagem 

desta disciplina. Também Poincaré (1996) vê a intuição como fundamental na produção 

de conhecimento matemático. Segundo este autor, a intuição actua principalmente de 

forma inconsciente, sublinhando que o trabalho inconsciente é essencial na invenção 

matemática. 

Dois outros autores, Artzt e Yaloz-Femia (1999), consideram que o raciocínio 

matemático envolve generalizações e o estabelecimento de conclusões válidas sobre 

determinadas ideias. Estes autores realizaram um estudo para analisar o raciocínio 

matemático de um pequeno grupo de alunos do 5.º ano de escolaridade na resolução de 

problemas. Para descrever os comportamentos dos alunos, basearam-se nas seguintes 

categorias: ler, entender, explorar, analisar, planear, implementar, verificar, observar e 

escutar. Analisando os resultados deste estudo, consideram que raciocínio matemático é 

uma parte integrante da resolução de problemas, não sendo possível que os alunos com-

preendam os problemas, os analisem e estabeleçam um plano de resolução sem utilizar 
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raciocínio matemático. Segundo estes autores, o próprio acto de procurar justificações 

para explorações, procedimentos ou verificações de problemas coincide com um dos 

aspectos do raciocínio matemático – a justificação de ideias.

Pelo seu lado, Russel (1999) define raciocínio como “aquilo que utilizamos para 

pensar sobre as propriedades dos objectos matemáticos e desenvolver generalizações 

que se apliquem a toda a classe de objectos” (p. 1). Esta autora aponta quatro aspectos 

do raciocínio matemático que tem lugar nos primeiros anos de aprendizagem da Mate-

mática: (i) o raciocínio matemático é essencialmente desenvolvimento, justificação e 

uso de generalizações matemáticas; (ii) o raciocínio matemático conduz a uma cadeia de 

conhecimentos matemáticos num determinado domínio; (iii) o desenvolvimento de uma 

certa cadeia de compreensões matemáticas dá origem a uma “memória matemática”, por 

vezes designada por “sentido matemático”, e providencia as bases para a resolução de 

problemas matemáticos; e (iv) a ênfase no raciocínio matemático na sala de aula consti-

tui o caminho para o desenvolvimento do conhecimento matemático.

Para Russel (1999), desde os primeiros anos de aprendizagem, os alunos devem 

ser encorajados a expor as suas ideias, para serem verificadas ou refutadas, e analisar e 

criticar as ideias dos colegas. Segundo esta autora, existem com frequência “raciocínios 

incorrectos”, muito embora se tenha feito uma boa análise de um determinado proble-

ma. Na sua perspectiva, estas situações podem ser úteis para o desenvolvimento do 

raciocínio matemático dos alunos. Assim, defende que a sua análise deve ocorrer na sala 

de aula, constituindo mais uma oportunidade de exploração e discussão do problema. 

Ao examinar um “raciocínio incorrecto”, seja seu ou de um colega, os alunos benefi-

ciam de mais uma experiência de aprendizagem que os estimula a pensar, envolvendo-

se em processos de raciocínio significativos.

Analisando o raciocínio dedutivo, Recio e Godino (2001) identificam os méto-

dos de demonstração matemática usados por estudantes no início dos seus estudos uni-

versitários. Relacionam estes processos com os significados de demonstração matemáti-

ca em diferentes contextos institucionais: na vida diária, nas ciências experimentais e na 

lógica e nas descobertas de matemáticos profissionais. Os resultados obtidos permitem 

concluir que as demonstrações matemáticas, até mesmo as de proposições elementares, 

são origem de grandes dificuldades para os estudantes. Os autores sugerem que os dife-

rentes significados institucionais de demonstração podem ajudar a explicar esta situa-

ção. Na sua perspectiva, os métodos informais de demonstrar não deveriam ser conside-

rados incorrectos ou incompletos, mas sim facetas do raciocínio matemático necessárias
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para dominar mais tarde as práticas de argumentação matemática. Na sua perspectiva, 

para além dos argumentos analíticos, que são característicos das demonstrações mate-

máticas, devem ser aceites modos significativos de argumentação, em particular, a indu-

ção empírica e a analogia. Assim, consideram necessário ter em conta os diferentes sig-

nificados de demonstração, desenvolvendo progressivamente nos estudantes o conheci-

mento e a capacidade de pensar sobre o método a aplicar em cada caso.

Ao investigarem o raciocínio indutivo de doze alunos do ensino secundário, num 

contexto de resolução de problemas, Cañadas e Castro (2007) propõem uma categoriza-

ção que apresenta sete fases para descrever os processos envolvidos neste tipo de racio-

cínio: (i) observação de casos particulares, tendo em conta o número e o tipo de casos 

considerados pelos alunos; (ii) organização de casos particulares, analisando o modo 

como são sistematizados, como por exemplo em tabelas; (iii) procura de padrões e regu-

laridades, em que os alunos se baseiam na sua investigação; (iv) formulação de conjec-

turas, fase em que analisam a utilização de conhecimentos escolares; (v) validação das 

conjecturas, verificando em que se fundamentam os alunos; (vi) generalização das con-

jecturas, analisando a caracterização de todos os objectos matemáticos; e (vii) justifica-

ção das conjecturas generalizadas, em que analisam a necessidade de justificação e em 

que se baseiam os alunos para o fazerem.

Na análise realizada pelas autoras, o raciocínio indutivo esteve presente no tra-

balho de todos os alunos. Estes partiram de casos de particulares e tentaram encontrar 

um padrão geral. No entanto, nem todas as fases do raciocínio indutivo estiveram pre-

sentes na resolução de todas as tarefas propostas. Verificou-se, também, que nem todos 

os alunos seguem as mesmas fases para a resolução da mesma tarefa. Porém, há duas 

características consideradas pertinentes e que podem ser analisadas em todas as fases, a 

espontaneidade e o modo de representação (verbal, aritmético, geométrico e algébrico). 

A justificação das conjecturas formuladas a partir dos padrões encontrados permitiu o 

processo de generalização de forma mais significativa. Neste processo, a linguagem 

algébrica esteve presente em todos os casos, razão pela qual as autoras consideram que 

as actividades de generalização são essenciais para o estudo da Álgebra.

Fonseca (2000) realizou um estudo com dois alunos do 10.º ano de escolaridade, 

no qual pretendia analisar os processos matemáticos por eles utilizados na realização de 

tarefas de investigação na aula de Matemática e, também, o discurso envolvido em aulas 

de investigação. Este estudo deu particular atenção aos seguintes processos: especializa-

ção, procura de regularidades, formulação de conjecturas, generalização, verificação, 
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justificação e prova. Os resultados do estudo mostraram que os alunos utilizaram de 

uma forma idêntica os processos de especialização, procura de regularidades, formula-

ção de conjecturas, verificação e generalização. Para a autora, o processo de formulação 

de conjecturas é aquele que surge com maior frequência e de uma forma mais espontâ-

nea. Os processos de justificação e de demonstração são utilizados de formas distintas e 

estão menos presentes no trabalho dos alunos. Refere ainda que existem diversos facto-

res que podem influenciar a utilização de certos processos, nomeadamente a natureza 

das tarefas, o material disponível, a interacção com os colegas e com o professor e o 

conhecimento ou experiência prévios.

Finalmente, registemos que, segundo o NCTM (2007), o raciocínio matemático 

deve ser desenvolvido dando oportunidades aos alunos de explorar, investigar, represen-

tar, conjecturar, explicar e justificar matematicamente. Para este documento, os alunos 

desenvolvem o seu raciocínio matemático, em particular o raciocínio indutivo e deduti-

vo, através dos processos de identificação de regularidades, formulação e verificação de 

conjecturas, generalização, justificação de propriedades, elaboração de cadeias de racio-

cínio e argumentação em defesa de um processo de resolução e demonstração.

Segundo o NCTM (2007), para que os alunos desenvolvam uma compreensão 

profunda da Matemática, devem procurar e identificar explicações para os padrões que 

observam e os procedimentos que utilizam (formulando, investigando e provando con-

jecturas), bem como generalizar e demonstrar. O raciocínio e a demonstração permitem 

aos alunos organizar as suas observações e proceder a abstracções, tendo muitas vezes 

como ponto de partida um raciocínio informal. Para o NCTM (2007), o estudo da Álge-

bra favorece o desenvolvimento do raciocínio simbólico. No entanto, deve ter-se em con-

ta que os símbolos algébricos não falam por si, e que a compreensão é alcançada pelo 

aluno na medida em que consegue perceber os conceitos abstractos que estão por detrás 

dos símbolos (Sfard & Linchevski, 1994).

2.2. A aprendizagem das funções

Neste ponto começo por apresentar algumas teorias relacionadas com o desen-

volvimento de conceitos matemáticos. De seguida, abordo teorias referentes à aprendi-

zagem do conceito de função e a investigações realizadas sobre o raciocínio matemático 

na aprendizagem deste conceito, o pensamento algébrico nas funções e o papel das dife-

rentes representações de funções e da calculadora gráfica.
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2.2.1. O raciocínio matemático na aprendizagem do conceito de função 

O conceito de função é um dos mais importantes da Matemática, constituindo 

uma poderosa ferramenta para representar e interpretar situações, tanto da realidade 

como da própria Matemática, que envolvam relações entre variáveis. Caraça (1951) refe-

re que “uma das tarefas mais importantes no trabalho de investigação da Natureza é a 

procura de regularidades dos fenómenos naturais” (p. 112) e indica que o conceito de 

função surge como o instrumento próprio para o estudo das leis quantitativas que dão 

significado à realidade. No entanto, este é um conceito no qual os alunos revelam difi-

culdades, quer na sua compreensão abstracta, quer na sua aplicação à resolução de pro-

blemas.

Para analisar o raciocínio matemático na aprendizagem do conceito de função, 

torna-se necessário compreender o processo de desenvolvimento desse conceito. Vários 

autores têm-se debruçado sobre esse processo e construído teorias sobre o desenvolvi-

mento de conceitos matemáticos em geral (Gray & Tall, 1994; Sfard, 1991) e, em parti-

cular, das funções (Slavit, 1997). Vários desses estudos assentam no pressuposto da dua-

lidade processo-objecto inerente aos conceitos matemáticos e sugerem que a dificuldade 

dos alunos na compreensão do conceito de função pode resultar desta natureza dual. Nesta 

perspectiva, como conceito matemático, uma função pode ser entendida de duas formas: 

operacionalmente, como um processo, e estruturalmente, como um objecto (Sfard, 1991). 

Do ponto de vista operacional, função é um processo computacional ou um método para 

obter um valor a partir de outro valor dado; do ponto de vista estrutural, é um conjunto de 

pares ordenados e envolve o trabalho com representações gráficas, acompanhadas pela 

correspondência simbólica de certos parâmetros. Estes dois modos de entender funções, 

embora funcionando aparentemente de forma independente, complementam-se, consti-

tuindo uma unidade coerente.

Segundo Sfard (1991), na génese da maioria dos conceitos matemáticos é possí-

vel encontrar estas duas formas de pensamento matemático: uma concepção operacional 

(na qual as noções são concebidas como um produto de certos processos ou são identifi-

cadas com os próprios processos) e uma concepção estrutural (na qual as noções são 

tratadas como objectos matemáticos). A partir desta dualidade processo-objecto, a autora 

propõe um modelo de desenvolvimento conceptual, que designa por Teoria da Reificação, 

segundo o qual, em primeiro lugar, emerge a concepção operacional e esta, por meio da 
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interiorização dos processos, evolui para uma concepção estrutural. Assim, o conceito de 

função é adquirido inicialmente de forma operacional e só mais tarde assume a sua for-

ma estrutural, encarando uma função como um objecto matemático. Esta evolução é lenta 

e dá-se em três fases contínuas: interiorização, condensação e reificação. Cada uma destas 

fases não pode ser alcançada sem que a anterior tenha sido ultrapassada.

No que respeita ao conceito de função, o aluno encontra-se na fase de interioriza-

ção quando aprende a noção de variável e adquire a “capacidade de usar uma fórmula para

encontrar valores da variável dependente” (Sfard, 1991, p. 19) a partir de manipulações 

algébricas. Nesta fase, os processos são realizados em objectos matemáticos elementa-

res e familiares. Estes processos vão-se tornando cada vez mais acessíveis para o aluno, 

à medida que ele vai desenvolvendo as suas destrezas, até ser capaz de pensar sobre o 

que aconteceria sem ter de os efectuar. Segundo esta teoria, “o processo foi interioriza-

do quando puder ser realizado através de representações mentais, e quando para poder 

ser considerado, analisado e comparado, não precisar de ser efectuado no momento” (p. 

18).

Na fase de condensação, os processos anteriores sofrem um processo de com-

pressão (squeezing), dando origem a entidades autónomas e facilmente manipuláveis. 

Nesta fase, o aluno desenvolve a capacidade de pensar sobre um dado processo como 

um todo, em termos de input-output, sem necessidade de atender ao que medeia estes 

dois estados. Este “é o ponto em que se dá o nascimento ‘oficial’ de um novo conceito” 

(Sfard, 1991, p. 19). Nesta fase, considera-se que há evolução quando se verifica que o 

aluno é capaz de combinar facilmente um processo com outros processos já conhecidos, 

estabelecer comparações, generalizar e alternar entre diferentes representações de um 

conceito. No caso das funções, quanto mais o aluno for capaz de trabalhar com uma 

função como um todo, mais avançado está no processo de condensação, sendo capaz de 

“investigar funções, desenhar os seus gráficos, combinar pares de funções (por exemplo, 

por composição), até encontrar a função inversa de uma dada função” (p. 19).

A reificação acontece quando o aluno consegue ver a nova entidade matemática 

como um objecto completo e autónomo com significado próprio. Assim, o conceito de 

função é reificado pelo aluno quando este consegue compreender as diversas represen-

tações que uma função pode assumir (passando facilmente de uma representação a 

outra), quando é capaz de resolver equações funcionais (onde as ‘incógnitas’ são fun-

ções), quando revela “capacidade de falar acerca de propriedades gerais de diferentes 

processos realizados com funções (tais como composição ou inversão) e pelo derradeiro 
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reconhecimento de que os cálculos algébricos não são uma característica necessária dos 

conjuntos de pares ordenados que definem funções” (Sfard, 1991, p. 20). Esta última 

fase ocorre de uma forma instantânea (não gradual), e pode ser definida “como sendo 

um mudança ontológica – uma súbita capacidade de ver algo familiar numa perspectiva 

totalmente nova” (p. 19).

Quando o aluno evolui nas fases de interiorização, condensação e reificação,

aprende a ver um objecto matemático como tal e não apenas como um processo, dei-

xando de confundir um objecto matemático com a sua representação. Após a reificação 

de um conceito, este passa a assumir o papel de objecto já familiar que pode servir de 

base à formação de novos conceitos de nível superior.

Segundo Sfard (1991), historicamente, o conceito de função também evoluiu 

progressivamente de noções concebidas de uma forma operacional para a abordagem 

estrutural actual. A autora enfatiza que é necessário um longo período de experiência 

antes que a concepção operacional se possa transformar em estrutural, tornando difícil 

de atingir o processo de reificação. No entanto, quando é atingido, facilita a realização 

matemática e aumenta a manipulabilidade dos entes matemáticos, razão pela qual deve 

ser estimulado junto dos alunos com tempo, discussão e reflexão.

Dois outros autores, Gray e Tall (1994) desenvolveram a teoria da dualidade 

entre processo e conceito chamando Procept (process + concept) ao conjunto de processo 

e conceito representados pelo mesmo símbolo. Estes autores referem que um procept

elementar apoia-se em três componentes: processo, objecto matemático (ou conceito) e 

símbolo. Um procept produz um objecto matemático e um símbolo (que representa o 

processo, o objecto ou ambos) e é constituído por vários procepts elementares de um 

mesmo objecto.

A utilização de um símbolo como processo e objecto revela uma ambiguidade 

do simbolismo que, por vezes, cria obstáculos à compreensão de um determinado con-

ceito. Quando um aluno for capaz de pensar sobre o símbolo como uma entidade, con-

segue pensar sobre a Matemática de uma forma comprimida e manipulável, movendo-se 

facilmente entre processo e objecto. Gray e Tall (1994) consideram que os alunos que se 

focam principalmente nos processos têm mais dificuldades em aprender novos concei-

tos, enquanto que os que conseguem ver um símbolo como um processo e um objecto 

ao mesmo tempo têm um melhor desempenho.

Segundo estes autores, as dificuldades dos alunos na compreensão do conceito de 

função podem estar associadas ao modo como é simbolizada uma função. Como um 



16

símbolo pode representar quer um processo, quer um produto de processos, a representa-

ção de uma função, por exemplo f(x) = 4x + 7 (símbolo), pode dizer-nos duas coisas ao 

mesmo tempo, nomeadamente: como calcular o valor da função para valores específicos, 

evocando o processo; e a função como um todo, apresentando assim o objecto (Gray & 

Tall, 1994).

Um estudo realizado por Saska (2003) sobre as dificuldades de uma aluna do 

ensino secundário na compreensão do conceito de função, revela que estas se podem 

dever a três factores, relacionados entre si: (i) a ambiguidade intrínseca do simbolismo 

matemático; (ii) o contexto restrito no qual os símbolos são ensinados, bem como o tipo 

limitado de tarefas; e (iii) a interpretação idiossincrática que a aluna faz das tarefas pro-

postas. As dificuldades da aluna em estudo são descritas pela autora como estando 

baseadas num procept muito limitado de função e dos símbolos.

Uma alternativa para a reificação do conceito de função é proposta por Slavit 

(1997), não como uma nova teoria, mas como uma nova interpretação das teorias exis-

tentes. Este autor defende que uma função pode ser descrita pelas suas propriedades 

locais e globais, uma vez que o estudo das propriedades é fundamental para caracterizar 

famílias de funções. Propõe assim uma visão de função orientada pelas propriedades, 

que é baseada em aspectos visuais de crescimento funcional, sugerindo que os alunos 

compreendem o conceito de função transformando as suas experiências em compreen-

sões de propriedades específicas.

Segundo Slavit (1997), os alunos podem compreender as funções como entida-

des que possuem, ou não, certas propriedades (como zeros, simetrias, assímptotas e 

outros tipos de comportamentos). Por exemplo, os alunos podem dizer o que são fun-

ções lineares descrevendo todas as propriedades que estas funções possuem. Quando 

um aluno, através de várias experiências, se familiariza com certas propriedades das 

funções, pode ver uma função como um objecto (mesmo fora do contexto dos exemplos 

de funções estudados) com ou sem essas propriedades. À medida que os alunos vão 

conhecendo novas famílias de funções, conhecem também novas propriedades, as quais 

serão generalizadas de modo a desenvolver uma visão mais geral de função.

Nesta perspectiva, uma função quadrática, por exemplo, pode ser vista como 

uma função contínua, com um único extremo, no máximo dois zeros e um eixo de sime-

tria. Os estudantes adquirem esta visão observando propriedades de vários exemplos de 

funções quadráticas e não-quadráticas. Quando estudam outras funções (por exemplo,

polinomiais de grau superior a dois, exponenciais e logarítmicas, trigonométricas, radi-
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cais e módulo), aumentam as propriedades funcionais conhecidas, o que fortalece a 

compreensão global das funções. Slavit (1997) realizou um estudo que indica que 

alguns alunos do ensino secundário reificaram determinados tipos de funções usando 

noções orientadas pelas propriedades. No entanto, não conseguiu encontrar nenhuma 

evidência que sugerisse que o conceito global de função fosse reificado dessa maneira.

Os modelos de desenvolvimento conceptual acima descritos sugerem que para 

que os alunos aprendam de forma significativa os conceitos matemáticos, nomeadamen-

te o conceito de função, é necessário que os vejam como objectos abstractos, deixando 

de os confundir com a sua representação. Desta forma, para alcançarem uma plena 

compreensão deste conceito, os alunos precisam de desenvolver um trabalho intenso, de 

forma gradual, com os vários processos inerentes à aprendizagem do conceito. Assim, 

podem beneficiar de experiências informais antes da manipulação algébrica formal, 

explorando diversas situações funcionais em contexto e resolvendo vários tipos de pro-

blemas. Do mesmo modo, a observação de padrões e regularidades pode conduzir à 

compreensão da noção de variável e, progressivamente, através da generalização de 

procedimentos em diferentes famílias de funções, das propriedades funcionais e do tra-

balho com as diferentes representações de função. 

Greenes e Findell (1999) indicam que os conceitos de raciocínio dedutivo e 

indutivo, representação, equação, variável, função e proporção são essenciais para o 

desenvolvimento do raciocínio matemático no estudo da Álgebra. Estes autores sugerem 

que se utilizem vários métodos para desenvolver o raciocínio matemático neste campo, 

propondo aos alunos problemas que desenvolvam a sua familiaridade com aqueles con-

ceitos, cuja discussão, na sua perspectiva, contribui para o desenvolvimento do raciocí-

nio matemático. Assim, consideram que lhes deve ser solicitado que, oralmente ou por 

escrito, descrevam o seu pensamento, justifiquem as suas soluções e reflictam sobre 

formas alternativas de resolução ou verifiquem a linha de raciocínio de outro aluno. 

Segundo os autores, quando os alunos têm que interpretar a informação que lhes é for-

necida por palavras, diagramas, gráficos ou tabelas e daí retirar conclusões para a reso-

lução de um determinado problema, utilizam um raciocínio lógico-dedutivo. O raciocí-

nio indutivo é utilizado quando se analisam casos particulares, se identificam relações e 

se fazem generalizações. Nestas generalizações incluem-se o estabelecimento de um 

modelo que represente uma relação entre duas variáveis, seja na forma de palavras, 

símbolos, tabelas ou gráficos. 
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2.2.2. Funções e pensamento algébrico

As recomendações para o ensino da Álgebra têm sofrido profundas alterações ao 

longo do tempo, associadas a diferentes concepções para o ensino da Álgebra. Segundo 

Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) existem três grandes concepções para o ensino da 

Álgebra: (i) a linguístico-pragmática, que sublinha a importância do domínio das regras 

para a transformação de expressões, vendo a Álgebra apenas como uma ferramenta para 

a resolução de problemas; (ii) a fundamentalista-estrutural, focada nas propriedades 

estruturais das operações para a justificação lógica das várias passagens envolvidas na 

transformação de expressões; e (iii) a fundamentalista-analógica, que tenta contemplar 

as duas anteriores, vendo a Álgebra como um instrumento para a resolução de proble-

mas, mas procurando manter a importância da justificação dos vários passos da trans-

formação de expressões. Os autores criticam estas correntes, uma vez que dão ênfase à 

manipulação de símbolos algébricos, sem dar importância ao significado desses símbo-

los. Na sua perspectiva o pensamento algébrico é caracterizado por “percepção de regu-

laridades, percepção de aspectos invariantes em contraste com outros que variam, tenta-

tivas de expressar ou explicitar a estrutura de uma situação-problema e a presença do 

processo de generalização” (Fiorentini, Miorim & Miguel, 1993, p. 87). E, defendem 

que o pensamento algébrico pode ser desenvolvido se, através da resolução de proble-

mas, for dada oportunidade aos alunos de procurar regularidades, perceber relações 

entre grandezas variáveis e estabelecer generalizações.

Dois outros autores, Lins e Giménez (1997), caracterizam o pensamento algébri-

co como uma forma de “produzir significado para situações em termos de números e 

operações aritméticas (e igualdades ou desigualdades), e com base nisso transformar as 

expressões obtidas” (p. 151). Assim, salientam como objectivos fundamentais do ensino 

da Álgebra: (i) a produção de significado para os símbolos algébricos; e (ii) o desenvol-

vimento da capacidade de pensar algebricamente. Estes autores realçam o papel da natu-

reza das tarefas a propor aos alunos para atingir estes objectivos e reconhecem a impor-

tância das actividades de natureza investigativa. Através de tarefas de investigação é 

possível utilizar a Álgebra não só como ferramenta para resolver problemas, mas tam-

bém como um modo de generalizar determinadas propriedades observadas.

Com o intuito de reforçar a importância da Álgebra nos programas escolares e 

estabelecer a sua aproximação com as funções, Usiskin (1988) distingue quatro concep-

ções da Álgebra, referindo que esta pode ser vista como: (i) Aritmética generalizada; (ii) 
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estudo de procedimentos para resolver problemas; (iii) estudo de relações entre quanti-

dades; e (iv) estudo de estruturas. Assim, considera que a Álgebra não deve ser catego-

rizada apenas como aritmética generalizada, uma vez que é uma poderosa ferramenta 

para a resolução de problemas, para a descrição e análise de relações e para o estudo de 

estruturas matemáticas.

Kaput (1999) aponta cinco características do pensamento algébrico: (i) generali-

zação e formalização de padrões e aritmética generalizada; (ii) manipulação de forma-

lismos; (iii) estudo de estruturas abstractas; (iv) estudo de funções e de variação; e (v) 

linguagem de modelação e de tradução de fenómenos. Segundo o autor estas cinco 

características estão sobrepostas e interrelacionadas entre si (fig. 1).

Figura 1 – Sobreposição e interrelação das cinco formas de pensamento algébrico (Kaput, 1999, p. 5)

Na perspectiva de Kaput (1999), numa primeira fase o pensamento algébrico 

pode ser desenvolvido através do processo de generalização de situações, dentro ou fora 

da Matemática, mesmo sem existir formalização. Posteriormente segue-se a manipula-

ção de símbolos algébricos, mesmo sem significado. Assim, através de um raciocínio 

indutivo, o foco passará a ser a compreensão de estruturas abstractas, de funções e da 

variação. Numa última fase, os alunos deverão ser capazes de utilizar a linguagem algé-

brica para modelar formalmente situações contextualizadas, dando significado ao sim-

bolismo algébrico utilizado.

A par das características que aponta para o pensamento algébrico, o autor consi-

dera que existem cinco condições necessárias para ter em conta no ensino da Álgebra: 

(i) o estudo da Álgebra deve ser iniciado o mais cedo possível, tendo como ponto de 

partida os conhecimentos informais dos alunos; (ii) a aprendizagem da Álgebra deve ser 



20

integrada com a aprendizagem de outros assuntos; (iii) no estudo da Álgebra devem-se 

incluir as diferentes formas do pensamento algébrico; (iv) deve ter-se em conta as capa-

cidades linguísticas espontâneas dos alunos, bem como os seus poderes cognitivos; e (v) 

deve ser encorajada uma aprendizagem activa, estabelecendo conexões e valorizando a 

compreensão e a produção de significado. Assim, Kaput (1999) refere que no estudo da 

Álgebra o trabalho a desenvolver pelos alunos deve incluir a formulação de conjecturas, 

a justificação e a argumentação. O autor reforça a ideia de que através da procura de 

padrões e regularidades os alunos devem ser conduzidos a um trabalho formal com os 

símbolos algébricos, mas promovendo a compreensão dos mesmos. É essencial que os 

alunos dominem as técnicas de manipulação de símbolos algébricos, mas não menos 

importante é a compreensão do significado desses símbolos em diversas situações.

A mesma ideia é reforçada por Blanton e Kaput (2005), argumentando que se 

devem promover hábitos de pensamento, nomeadamente através da identificação de 

padrões, formulação de conjecturas, generalização, representação e justificação, nas 

quais a formalização deve surgir de forma progressiva. Para o desenvolvimento do pen-

samento algébrico, os autores consideram que se deve trabalhar algebricamente com 

números e operações, promover o estudo de padrões e regularidades e de generalizações 

e formalizações de conjecturas, desde os primeiros anos de escolaridade. Estes autores 

reforçam, ainda, a importância do estudo das funções no desenvolvimento do pensa-

mento algébrico. Assim para que os alunos desenvolvam o pensamento algébrico no 

estudo das funções, devem trabalhar desde cedo com relações que envolvam variáveis, 

recorrendo à identificação de padrões e regularidades; à utilização de diversas formas de 

representação; e aos processos de particularização e generalização.

Ponte (2006) refere que o estudo da Álgebra é usualmente identificado com o 

estudo de regras de transformações de expressões e processos de resolução de equações, 

sendo desvalorizados aspectos como a resolução de problemas, as relações e estruturas 

algébricas e o estudo de funções e da variação em geral. Na sua perspectiva, o estudo da 

Álgebra “visa desenvolver o pensamento algébrico dos alunos” (p. 11), referindo-se não 

só à de manipulação de símbolos, mas também ao estudo de relações matemáticas abs-

tractas, que tanto podem ser equações, inequações ou funções como outras estruturas 

definidas por operações ou relações em conjuntos. Para o desenvolvimento do pensa-

mento algébrico, aponta o estudo de padrões e regularidades, conduzindo os alunos a 

representar e a raciocinar sobre os objectos matemáticos e as relações entre eles.
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Finalmente, é de referir que o NCTM (2007) também aponta a representação e 

análise de padrões para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos até ao 

9.º ano de escolaridade. O estudo a desenvolver deve incluir o trabalho e a interpretação 

das várias formas de representação de funções lineares (tabelas, gráficos, verbal e sim-

bólica) e a exploração de algumas relações não lineares. Segundo este documento, os 

alunos do ensino secundário devem aprofundar a sua compreensão sobre relações e fun-

ções e ampliar o tipo de funções conhecidas. Neste nível de ensino deve-se desenvolver 

o conhecimento das estruturas e abstracção matemáticas, através: (i) da manipulação de 

símbolos em expressões, equações e inequações; (ii) do estudo de famílias de funções e 

das suas características; e (iii) da modelação matemática de situações em contextos 

reais, utilizando ferramentas tecnológicas.

2.2.3. O papel das diferentes representações de funções e da calculadora gráfica

1. As diferentes representações de funções. Os diversos tipos de representação 

têm vindo a ocupar uma importância crescente em actividades matemáticas na sala de 

aula. Deste modo, a ideia de que o conceito de função, para ser globalmente compreen-

dido pelos alunos, deve ser trabalhado através das suas diferentes representações, tem 

merecido crescente aceitação. Segundo o NCTM (2007), “o termo representação refere-

se tanto ao processo como ao resultado – por outras palavras, à aquisição de um concei-

to ou de uma relação matemática expressa numa determinada forma e à forma, em si 

mesma” (p. 75). 

As Normas do NCTM (2007) remetem para as representações e acentuam a 

importância da utilização de múltiplas representações na aprendizagem da Matemática, 

referindo, em particular que “a representação é predominante na Álgebra. Os gráficos 

transmitem certos tipos de informação visual, enquanto que as expressões simbólicas 

poderão ser mais facilmente manipuladas, analisadas e transformadas” (p. 422). Segun-

do o NCTM (2007) as representações facilitam o raciocínio e constituem ferramentas 

essenciais para as demonstrações, enfatizando a ideia que representações diferentes 

apoiam diferentes formas de pensar e manipular objectos matemáticos.

Kaput (1989) refere que o problema dos alunos na aprendizagem da Álgebra 

reside na sua dificuldade nos procedimentos com os símbolos algébricos e na falta de 

ligação destes com outras representações. Assim, defende que a construção do conhe-

cimento matemático tem como fonte a tradução entre sistemas de representações mate-
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máticas, sendo essencial que exista um conhecimento sólido sobre cada forma de repre-

sentação.

Duval (2006) refere que o funcionamento cognitivo da mente humana é insepa-

rável de uma variedade de registos semióticos de representações. Por isso, considera ser 

impossível aprender as noções matemáticas sem recorrer às representações. Na sua 

perspectiva, é a diversidade das representações que dá significado a um objecto mate-

mático, desde que cada representação represente e descreva diferentes aspectos do 

objecto (Duval, 2002). As várias representações de funções apontam para aspectos dife-

rentes do conceito, que, em conjunto, contribuem para uma representação global, razão 

pela qual a conversão entre as diferentes representações tem um papel determinante na 

compreensão e interpretação das funções. Segundo este autor, uma das maiores dificul-

dades da aprendizagem da Matemática é a passagem de informação de uma forma de 

representação para outra, e esta dificuldade é provocada pela heterogeneidade semiótica.

Este autor considera por consequência que o processo de ensino-aprendizagem deve dar 

ênfase ao estudo das conversões entre representações, permitindo a descompartimentali-

zação de registos que constitui uma das condições para acesso à compreensão dos con-

ceitos, em particular do conceito de função. 

Um estudo realizado por Elia et al. (2006) explorou as aptidões dos alunos do 

ensino secundário na construção de definições do conceito de função, na identificação 

de funções nas suas diferentes formas de representação e na resolução de problemas 

envolvendo funções. Neste estudo, uma das preocupações principais foi, também, exa-

minar as inter-relações entre estes três modos de pensar ou trabalhar com o conceito de 

função. Os resultados revelaram as dificuldades dos alunos em dar uma definição pró-

pria do conceito de função, assim como na resolução de problemas com funções envol-

vendo conversões entre diversos modos de representação. Os autores interpretam estes 

resultados como indicando que os alunos vêem nas diferentes representações de uma 

função objectos matemáticos distintos e autónomos e não diferentes modos de expressar 

o mesmo objecto. Confirmam, desta forma, o fenómeno da compartimentalização, dado

que a maioria das representações de funções permanecia compartimentalizada e o pen-

samento matemático era fragmentário e monoregistal (na terminologia de Duval, 2002).

Even (1998) realizou um estudo com alunos do ensino superior, no qual mostra 

que o conhecimento sobre diferentes representações de funções não é independente, mas 

sim interrelacionado com conhecimentos sobre as funções, o contexto apresentado e as 

noções subjacentes. Neste estudo foram diagnosticadas dificuldades nos alunos em rela-
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cionar diferentes representações de funções, nomeadamente no que se refere à não fami-

liarizacão com o papel dos parâmetros em diferentes representações de famílias de fun-

ções, incluindo famílias de funções que conheciam, como é o caso das funções quadrá-

ticas. Os resultados apresentados neste estudo sugerem que, para uma melhor com-

preensão das relações entre as representações gráfica e algébrica, os alunos devem ana-

lisar a representação gráfica de uma forma global e não apenas algumas propriedades 

locais. Sugerem, ainda, que a capacidade para identificar e representar o mesmo objecto 

em diferentes representações, movendo-se de forma flexível de uma representação para 

outra, desenvolve uma compreensão conceptual, que permite fortalecer a capacidade 

para resolver problemas. 

Hitt (1998) sublinha que a compreensão do conceito de função pressupõe uma 

articulação coerente das suas diferentes representações. Uma investigação que realizou 

mostra que não são só os alunos do ensino secundário que revelam dificuldades em arti-

cular algumas representações de funções, também os próprios professores de Matemáti-

ca têm problemas em preservar significados num determinado contexto, na tradução de 

uma representação para outra. Por exemplo, na interpretação de gráficos num contexto

ou na tradução de um contexto para a sua representação gráfica, os professores não con-

seguiram articular coerentemente os vários sistemas de representação envolvidos. 

A importância das representações na aprendizagem do conceito de função, é 

estudada por Kieran (2001) que explora o discurso e as circunstâncias em que ocorre a 

evolução do pensamento matemático, quando os alunos trabalham aos pares na resolu-

ção de tarefas, envolvendo a interpretação e a resolução de problemas gráficos com fun-

ções racionais. Ao analisar a interacção discursiva, social e individual, dos alunos, a 

autora conclui que estes, perante novas situações problemáticas, revelam algumas difi-

culdades na elaboração do seu pensamento emergente e na produção de representações 

(quer gráficas, quer simbólicas). Um outro estudo, realizado por esta autora, salienta a 

importância da representação gráfica na compreensão do conceito de função e refere 

que os alunos, através da visualização do gráfico de duas funções e dos seus pontos de 

intersecção, se tornam mais hábeis no estudo de funções lineares, nomeadamente no 

estudo do declive e da ordenada na origem, e conseguem fazer estimativas para as solu-

ções de equações do tipo 2x + 7 = 9x + 4 (Kieran, 2007).

As representações gráficas de funções têm sido o foco de diversos estudos. É o 

caso de um estudo realizado por Ponte (1984), com alunos e com futuros professores do 

ensino secundário, que sugere que a aprendizagem de gráficos cartesianos e a integração 
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das representações gráfica e simbólica de funções podem ser fonte de muitas dificulda-

des para os alunos. Neste estudo foram identificadas algumas dificuldades dos alunos na 

leitura, construção e interpretação de gráficos, nomeadamente no que diz respeito ao uso 

e construção de escalas, à estimação de valores da função para determinados objectos, à

representação da variação e à interpretação e discussão de algumas relações funcionais 

representadas. O autor verificou, ainda, que os alunos apresentam dificuldades na identi-

ficação das variáveis envolvidas em algumas relações funcionais, chegando a confun-

di-las com a taxa de variação.

Dois outros autores, Mevarech e Kramarsky (1997), realizaram um estudo com 

alunos do 8.º ano de escolaridade cujo objectivo era analisar as suas concepções em 

relação à construção de gráficos. Esta análise permitiu identificar três tipos principais de 

concepções alternativas: (i) a construção de um gráfico inteiro como um único ponto; 

(ii) a construção de uma série de gráficos, que representa cada um dos factores dados e 

pertinentes; e (iii) a conservação da forma de uma função crescente sob todas as condi-

ções. Além disso, foram identificados os seguintes tipos de erros: (i) concepção de 

generalizações; (ii) ideias estereotipadas de gráfico; (iii) utilização de setas ou degraus 

para representar a direcção da covariação; e (iv) ligação de alguns pontos por linhas ou 

curvas. Os autores interpretam estes resultados como mostrando falta de ligação entre as 

representações verbal e gráfica (presentes nas tarefas propostas).

Friedlander e Tabach (2001) descrevem as vantagens e desvantagens da utiliza-

ção de cada um dos quatro tipos de representação na aprendizagem da Álgebra. Em 

primeiro lugar, a representação verbal é utilizada para apresentar um problema e revela-

se de extrema utilidade para a interpretação das respostas, enfatizando a importância da 

comunicação verbal como ferramenta para a resolução de problemas. Contudo, a lin-

guagem verbal pode ser ambígua e induzir a associações irrelevantes ou erradas, tor-

nando-se num obstáculo na comunicação matemática. Em segundo lugar, a representa-

ção numérica é, normalmente, utilizada como introdução a outro tipo de representação, 

sendo uma mais valia para um primeiro contacto com a interpretação de um problema e 

na investigação de casos particulares. No entanto, a falta de generalização pode ser uma 

desvantagem para a compreensão do problema no seu todo. Em terceiro lugar, a repre-

sentação gráfica é essencial, na medida em que permite “retratar” uma função. O estudo 

dos gráficos é intuitivo e apela ao sentido visual dos alunos. As representações gráficas 

podem, no entanto, induzir a interpretações erradas, uma vez que representam apenas 

uma parte do gráfico da função em estudo. E, em quarto lugar, a representação algébrica 
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é fundamental na representação de padrões e de modelos matemáticos. A manipulação 

de objectos algébricos é, por vezes, o método mais eficaz para justificar ou demonstrar 

generalizações. Porém, o uso exclusivo de símbolos algébricos pode criar obstáculos à 

compreensão dos significados matemáticos e provocar dificuldades na interpretação das 

respostas aos problemas. Segundo estes autores, tendo em conta que a utilização das 

diferentes representações apresenta vantagens e desvantagens, as mesmas devem ser 

usadas e combinadas de forma a propiciarem ferramentas eficazes para a aprendizagem 

dos objectos matemáticos, nomeadamente das funções.

Concluímos, assim, que na aprendizagem das funções é fundamental proporcio-

nar aos alunos experiências de aprendizagem que promovam a manipulação de certas 

características das suas diferentes representações, por exemplo, os diferentes parâmetros 

na representação simbólica; ou a translação, dilatação, contracção e simetria da sua 

representação gráfica. No trabalho com as diferentes representações de funções, devem 

ser propostas aos alunos tarefas que realcem a utilidade de cada representação. Depen-

dendo da informação que se procura poderá ser mais vantajoso utilizar uma tabela, um 

gráfico ou uma expressão algébrica, de modo a evidenciar as características que se pro-

curam. Para que os alunos compreendam o conceito de função na sua globalidade deve, 

ainda, ser enfatizada a conversão entre as suas diferentes representações.

2. A calculadora gráfica. Segundo o NCTM (2007), utilizando a tecnologia os 

alunos podem explorar e resolver problemas que envolvem números muito grandes bem 

como investigar propriedades dos objectos matemáticos de forma dinâmica. Se a tecno-

logia for utilizada de modo adequado, pode ajudar os alunos a aprenderem Matemática 

de forma mais significativa, uma vez que “quando se lhes disponibilizam ferramentas 

tecnológicas, os alunos podem concentrar-se nas decisões a tomar, na reflexão, no 

raciocínio e na resolução de problemas” (NCTM, 2007, p. 26). Em particular, no estudo 

da Álgebra, este documento refere que a tecnologia permite que os alunos trabalhem em 

níveis mais elevados de generalização e abstracção, bem como raciocinem sobre temas 

mais abrangentes, como é o caso da mudança de parâmetros, ou resolvam problemas 

complexos, como os de modelação. 

A tecnologia, nomeadamente a calculadora gráfica, pode ser o apoio necessário 

para os alunos resolverem, graficamente, problemas com funções baseados em contex-

tos reais, uma vez que permite facilmente a tradução entre diferentes representações de 

funções e a mudança da janela de visualização da representação gráfica de uma função. 

São vários os autores que destacam as contribuições que a calculadora gráfica pode ter 
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na aprendizagem das funções. Por exemplo, Kissane (2001) defende que a calculadora 

gráfica permite aos alunos visualizar os efeitos de vários parâmetros no gráfico de uma 

função, testar conjecturas, modelar situações reais e moverem-se facilmente entre as 

diversas representações. Na sua perspectiva, esta facilidade permite aos alunos a explo-

ração de várias estratégias de resolução de um problema usando diferentes representa-

ções, desenvolvendo desta forma uma compreensão mais significativa da Álgebra.

Um estudo que enfatiza as vantagens da utilização da calculadora gráfica foi rea-

lizado por Hollar e Norwood (1999) com estudantes universitários. Este estudo analisou 

os efeitos que uma abordagem gráfica, recorrendo à utilização da calculadora gráfica, 

poderia ter na aprendizagem das funções, nomeadamente no que se refere aos seguintes 

aspectos: (i) modelação de uma situação da vida real; (ii) interpretação de uma função 

em contexto; (iii) tradução entre diferentes representações de funções; e (iv) reificação 

de funções. Os resultados deste estudo registaram uma melhoria significativa na com-

preensão, por parte dos estudantes, nos três primeiros aspectos. Contudo, no que diz 

respeito à reificação de funções não se registou qualquer melhoria, o que as autoras 

explicam pelo facto deste processo envolver um elevado grau de abstracção.

Domingos (1994) também evidencia a importância da tecnologia no estudo das 

funções. Numa investigação realizada com alunos do 10.º ano, este autor sugere que o 

computador e a calculadora gráfica são preciosos auxiliares para desenvolver nos alunos 

a capacidade de distinguir a mesma função nas suas diferentes formas de representação, 

relacionando-as e passando mais facilmente de uma forma para outra. O autor refere que 

o computador e a calculadora gráfica permitem estudar um grande número de funções, 

desenhando e comparando os seus gráficos. Neste estudo é valorizada a abordagem grá-

fica, uma vez que a visualização dos gráficos pode fornecer aos alunos argumentos para 

justificarem o seu raciocínio, especialmente no processo de formulação e verificação de 

conjecturas. Uma abordagem deste tipo facilita, também, a resolução de inequações e o 

estudo de famílias de funções. Deste modo, na perspectiva do autor, a tecnologia poderá 

ajudar os alunos a compreenderem o conceito de função na sua globalidade.

Finalmente, num estudo realizado com alunos do 11.º ano, Cardoso (1995) refere 

que a calculadora gráfica auxilia os alunos na resolução de problemas. Os alunos envol-

vidos no estudo revelam dificuldades na identificação das variáveis dependente e inde-

pendente e na interpretação dos problemas propostos. No entanto, a utilização da calcu-

ladora gráfica permite que realizem experiências e facilmente se apercebam da existên-

cia de padrões ou regularidades que lhes permitam a resolução dos problemas. Assim, 
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os alunos têm mais facilidade em verificar a relação do gráfico obtido com o contexto 

dos problemas.

A tecnologia pode melhorar o ambiente de aprendizagem, mas por si só não aju-

da os alunos a decidir quais os aspectos das funções relevantes para a resolução de uma 

situação problemática, nem como descrever as suas observações e conclusões. Hersh-

kowitz e Kieran (2001) questionam a forma como a calculadora gráfica é utilizada pelos 

alunos. Esta questão foi investigada com um grupo de alunos do 10.º ano, aos quais 

foram propostas tarefas de investigação e resolução de problemas no estudo das fun-

ções, tendo a calculadora gráfica à sua disposição. As autoras verificaram que os alunos 

minimizaram a importância da representação algébrica, utilizando-a apenas para gerar 

tabelas e resolveram as situações problemáticas através de procedimentos “mecânicos”. 

Por exemplo, nas situações de modelação com problemas em contextos reais, os alunos 

utilizaram “mecanicamente” as ferramentas disponíveis na calculadora para o efeito, 

aceitando a expressão fornecida pela calculadora e sem terem a preocupação de testá-la. 

Esta situação conduziu-os a representações e interpretações erradas, uma vez que não 

confrontaram as diversas formas de representação das funções dadas.

Segundo Teixeira et al. (1997) as calculadoras gráficas permitem tornar a aprendi-

zagem da Matemática mais experimental e visual, tornando mais acessível o trabalho 

com representações gráficas. No entanto, os autores referem que a simples introdução 

da calculadora gráfica não conduz a uma melhoria significativa da aprendizagem desta 

disciplina. Quando se representa graficamente uma função na calculadora, o que se vê 

no visor é apenas uma parte dessa representação, assim, a representação gráfica da 

mesma função com janelas de visualização diferentes, assume aspectos distintos que 

podem sugerir conjecturas “enganadoras”, o que exige que se conheçam algumas carac-

terísticas do comportamento dessa função. Por essa razão, DES (2001) sublinha que os 

conhecimentos teóricos e os resultados apresentados pela calculadora gráfica devem ser 

sempre confrontados. Torna-se, assim, necessário que o professor tenha consciência das 

limitações da calculadora gráfica e um conhecimento sólido das razões que estão por 

detrás de determinados resultados “enganadores”, dando oportunidade aos alunos de 

compreenderem que aquilo que a calculadora apresenta no ecrã pode ser uma visão dis-

torcida da realidade (DES, 2001).

As limitações da calculadora gráfica têm sido abordadas por diversos autores. 

Por exemplo, Bardini et al. (2004) realizaram um estudo com alunos do ensino secundá-

rio, que pretendia analisar o impacto de dois aspectos diferentes de uma abordagem 
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alternativa para o ensino de funções: a ênfase na aprendizagem baseada em contexto e o 

uso da calculadora gráfica. O uso de calculadoras gráficas possibilitou a abordagem 

predominantemente gráfica, tendo os alunos feito progressos consideráveis na descrição 

de relações algébricas. Apesar de terem verificado que esta tecnologia apoia a explora-

ção de problemas do mundo real, constataram, contudo, que ela possui o constrangi-

mento de apenas permitir a utilização de y e x para representar variáveis, o que influen-

cia negativamente alguns alunos.

Outra limitação da calculadora, segundo Ruthven (1996), diz respeito à falta de 

indicação, no gráfico, da escala que está a ser utilizada. Esta característica pode estar na 

origem de muitas dificuldades dos alunos, nomeadamente na dificuldade que estes têm 

em compreender de que forma as alterações dos valores da janela de visualização inter-

ferem com o aspecto do gráfico. 

A interpretação da informação disponibilizada pela calculadora gráfica, nomea-

damente, da representação gráfica da função, parece ser a grande dificuldade que esta 

tecnologia coloca aos alunos. São particularmente complicadas as situações em que a 

representação gráfica não surge no ecrã como uma imagem global do gráfico da função 

em estudo. Assim um estudo realizado por Rocha (2001) identifica algumas questões na 

utilização da calculadora gráfica, por parte de três alunos do 10.º ano de escolaridade, 

que dizem respeito à interpretação inadequada dos gráficos apresentados. Esta autora 

refere que uma das grandes dificuldades dos alunos é a escolha da janela de visualiza-

ção. No seu estudo, verificou que, entre os alunos envolvidos, existia uma clara prefe-

rência pelo recurso a zooms (in e out), sendo os gráficos assim obtidos interpretados de 

uma forma completamente dissociada dos valores da janela de visualização. De forma a 

evitar que os alunos desenvolvam esta tendência, a autora refere que lhes devem ser 

apresentadas tarefas bastante diversificadas, no sentido de que possam ser exploradas as 

diferentes potencialidades da calculadora gráfica.

Os estudos descritos sugerem que apesar do aspecto visual dos gráficos ser 

extremamente rico e poderoso para a compreensão do conceito de função e das suas 

propriedades, os gráficos são também uma fonte de muitas das respostas incorrectas 

dadas pelos alunos. Apontam, ainda, que as diferenças entre alguns pares de funções são 

tão pouco evidentes no gráfico obtido através da calculadora gráfica, que podem passar 

perfeitamente despercebidas se os alunos não tiverem conhecimentos teóricos adequa-

dos sobre domínios e igualdade de funções, restrições e extensões. Assim, se as calcula-

doras gráficas forem usadas de uma forma adequada e eficaz, podem modificar aquilo 
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que os alunos aprendem, a forma como aprendem e como são ensinados. Uma utilização 

eficiente da calculadora gráfica, por parte dos alunos, é um processo que exige um tra-

balho intenso com tarefas diversificadas, através do qual devem ser exploradas as suas 

diferentes funcionalidades. 

Deve, ainda, ser desenvolvido o sentido crítico nos alunos de modo a interpreta-

rem correctamente os dados fornecidos pela calculadora gráfica. Para que os alunos 

possam desenvolver o espírito crítico em relação à imagem que lhes é apresentada e 

adquirir a capacidade de escolher a janela de visualização que melhor se adequa a uma 

dada função, é necessário que este ente matemático seja trabalhado nas suas diferentes 

representações.

Em resumo, como diz Ponte (1990), a calculadora gráfica, como outras ferra-

mentas tecnológicas, pode simplificar alguns procedimentos rotineiros e proporcionar 

“uma maior concentração naquilo que é verdadeiramente importante – a compreensão 

do significado dos conceitos, a elaboração e implementação de estratégias para a resolu-

ção dos problemas, e a sua análise crítica e discussão” (p. 9).


