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Capítulo 4

Metodologia

Neste capítulo apresento as opções metodológicas deste estudo, descrevo os par-

ticipantes, e indico o modo de recolha os dados, bem como os instrumentos utilizados. 

Por fim, faço uma descrição da análise de dados. 

4.1. As opções metodológicas

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

interpretativo e seguindo a modalidade de estudo de caso. Pelo objectivo deste estudo, 

parece-me adequado inseri-lo no paradigma interpretativo, que se caracteriza pelo “inte-

resse central no significado humano na vida social e na sua elucidação por parte do 

investigador” (Erickson, 1986, p. 119). Erickson (1986) identifica como principais 

campos de interesse para a investigação interpretativa em educação: (i) a natureza da 

sala de aula como meio organizado para a aprendizagem; (ii) a natureza do ensino como 

um aspecto do meio da aprendizagem; e (iii) a natureza das perspectivas e dos significa-

dos de professores e alunos. Segundo este autor, a investigação interpretativa permite 

um distanciamento, ao tornar estranho aquilo que é familiar e ao explicitar aquilo que 

está implícito. Deste modo, enquadro aqui o meu objectivo de compreender os proces-

sos utilizados pelos alunos nas tarefas propostas, que se pode traduzir na necessidade de 

compreender uma situação particular do meu quotidiano.

A opção por uma metodologia de natureza qualitativa prende-se com o facto do 

estudo apresentar as cinco características indicadas por Bogdan e Biklen (1994) para 

uma abordagem qualitativa: (i) a fonte directa de dados é o ambiente natural, constituin-

do o investigador o instrumento principal (por ser simultaneamente professora e investi-

gadora observo todas as acções no ambiente natural de sala de aula ou na escola sendo o 
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principal instrumento de recolha de dados); (ii) é descritiva (pretendo descrever os pro-

cessos usados pelos alunos na resolução das tarefas propostas, com base nos dados reco-

lhidos que são descritivos, tendo a forma de palavras ou imagens); (iii) o investigador 

interessa-se mais pelo processo do que pelos resultados ou produtos (o foco do meu 

estudo reside na compreensão de processos e não nos resultados); (iv) a análise dos 

dados é feita de forma indutiva (o meu objectivo não é confirmar hipóteses prévias, mas 

sim procurar aspectos específicos nos dados recolhidos, relacionando-os e agrupando-os 

de modo a permitir dar algum contributo para a compreensão do fenómeno em estudo); 

e (v) é importante conhecer o significado que os participantes atribuem às suas expe-

riências (ao realizar entrevistas pretendo esclarecer os significados que os alunos atri-

buem às várias etapas da resolução das tarefas propostas, bem como às tarefas em si 

mesmas). 

Ao procurar compreender a relação dos processos de raciocínio usados pelos 

alunos no fim da unidade de ensino, com as experiências de aprendizagem realizadas 

durante a unidade, estou a debruçar-me sobre a minha prática profissional. Os professo-

res, ao agirem como investigadores, não só desempenham os seus deveres mas também 

se observam a si próprios, ganhando uma visão mais ampla do que se passa na sala de 

aula (Bogdan e Biklen, 1994). Por essa razão, penso que me encontro numa situação 

privilegiada para conhecer e compreender melhor os problemas da sala de aula, nomea-

damente no que diz respeito aos processos de raciocínio utilizados pelos alunos na reali-

zação de tarefas de exploração e investigação. Segundo Ponte (2002), “a investigação 

sobre a prática visa resolver problemas profissionais e aumentar o conhecimento relati-

vo a estes problemas, tendo por referência principal, não a comunidade académica, mas 

a comunidade profissional” (p. 12). 

O objectivo deste estudo leva-me a optar pela realização de estudos de caso. Os 

casos são os alunos que selecciono para análise aprofundada dos respectivos processos 

de raciocínio, procurando compreender como raciocinam e porque raciocinam dessa 

maneira. Procuro evidenciar a sua identidade e a sua perspectiva da realidade, de modo 

a conhecer a realidade do seu ponto de vista (Ponte, 2006).

Segundo Yin (1984), Merrian (1988) e Ponte(2006), o estudo de caso é uma 

metodologia apropriada quando é colocada uma questão ‘como’ ou ‘porquê’. Para Yin 

(1994), esta metodologia pode ser usada quando não é claramente evidente a fronteira 

entre o fenómeno e o contexto e, na verdade, é impossível separar cada aluno do contex-

to natural de sala de aula, onde se desenrola a experiência de ensino. Além disso, como 

refere Guimarães, (2003) é uma metodologia recomendável quando a incidência da 
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investigação é um “sistema limitado” (aqui, cada aluno integrado na turma) e se preten-

de compreender em profundidade uma situação num registo exploratório, mas também 

descritivo e analítico, e evidenciar os aspectos singulares mais relevantes que a caracte-

rizam (como também acontece neste estudo).

Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994) referem que um caso é “(i) o menos 

construído, portanto o mais real; (ii) o menos limitado, portanto o mais aberto; e (iii) o 

menos manipulável, portanto o menos controlado” (p. 169). Este estudo não pretende 

ser de natureza experimental, decorre em ambiente natural de sala de aula ou da escola, 

não procurando manipular ou controlar o comportamento dos participantes. Tratando-se 

de uma experiência de ensino realizada com toda a turma, todos os alunos realizam as 

tarefas propostas, no entanto, penso que a escolha de três alunos para estudo de caso 

permite uma análise e compreensão mais profundas. 

Os estudos de caso são uma modalidade de investigação que visa, para além da 

compreensão de fenómenos que não se podem isolar do contexto, “compreender algum 

problema ou situação particular com profundidade” (Patton, 1987, p. 19). Merriam 

(1988) também corrobora a ideia de que a modalidade de estudo de caso proporciona a 

observação detalhada de um contexto, um indivíduo, uma única fonte de documentos ou 

um acontecimento específico. Esta autora indica quatro características essenciais para 

um estudo de caso qualitativo, as quais penso que este estudo contempla: (i) particula-

rístico - investigo a actividade desenvolvida pelos alunos considerando as diferenças 

que podem existir entre eles, ou seja, irei debruço-me “deliberadamente sobre uma 

situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, 

procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico” (Ponte, 2006, p. 

2); (ii) descritivo – o produto final é a descrição dos processos usados por cada aluno na 

resolução das tarefas propostas; (iii) heurístico – esclarece a compreensão e proporciona 

a descoberta de significados, podendo conduzir a um repensar sobre o fenómeno em 

estudo se se verificarem relações e variáveis anteriormente desconhecidas (Stake, 

1995); e (iv) indutivo – não pretendo provar hipóteses prévias, pelo contrário, espero

que as generalizações, conceitos ou hipóteses possam emergir da análise dos dados.
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4.2. Os participantes

Os participantes deste estudo são os meus alunos de uma turma do 10.º ano de 

escolaridade. Por essa razão, apresento em seguida uma breve descrição da escola, da 

turma e dos critérios de selecção dos alunos para estudos de caso.

4.2.1. A escola

A escola onde decorre este estudo situa-se na região da Grande Lisboa, numa 

freguesia com uma densidade populacional de 2 986,4 hab. / Km2 que se desenvolveu

com base nas potencialidades do Rio Tejo, quer a nível dos seus recursos naturais, quer 

das actividades proporcionadas pela localização geográfica, como a construção naval. A 

actividade profissional da maioria dos habitantes do concelho enquadra-se no sector 

terciário.

A grande maioria dos alunos da escola nasceu em Portugal (cerca de 88%), 

havendo, no entanto um número importante de alunos nascidos em África (cerca de 

10%), sobretudo em Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe. Tendo em conta as característi-

cas da população escolar, as suas expectativas escolares e profissionais e as necessida-

des do meio, a escola tem desenvolvido e garantido a oferta de uma diversidade de per-

cursos, a todos os níveis de escolaridade, quer no ensino diurno, quer no nocturno.

A escola sempre apoiou a concretização deste estudo. No final do ano lectivo de 

2007/08 solicitei ao Presidente do Conselho Executivo autorização para a sua realiza-

ção, bem como a atribuição de uma turma do 10.º ano de escolaridade que o viabilizasse 

(anexo 13). Após obter esta autorização, informei o Grupo Disciplinar de Matemática e 

o Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (anexos 14 e 15, respectiva-

mente). O grupo disciplinar decidiu, então, alterar a planificação a longo prazo para 

todas as turmas da escola, para que a minha proposta de planificação para o tema Fun-

ções pudesse ficar de acordo com a planificação a longo prazo da escola (anexo 16).

4.2.2. A turma

A turma é do Curso Científico-humanístico de Ciências e Tecnologia, razão pela 

qual tem no seu plano de estudos a disciplina de Matemática A. É constituída por 27 

alunos (16 raparigas e 11 rapazes) com idades compreendidas entre os 14 e os 17, dis-

tribuídas como indicado na Tabela 2.
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Tabela 2 – Idades dos alunos da turma

Idades N.º de alunos

14 anos 1
15 anos 20
16 anos 3

17 anos 3

média 15,3

Dos 27 alunos da turma, existem 3 que beneficiam do serviço de apoio social 

escolar (Sase - escalão A). Relativamente a retenções, 4 alunos apresentam no seu per-

curso escolar 1 retenção e 2 alunos apresentam 2 retenções. As habilitações literárias 

dos encarregados de educação distribuem-se como consta na tabela 3.

Tabela 3 – Habilitações dos Encarregados de Educação

Habilitações dos Encarregados de Educação N.º de  alunos

1.º Ciclo 2
2.º Ciclo 2
3.º Ciclo 6

Ensino Secundário 9
Frequência do Ensino Secundário 5

Ensino Superior 3

A disciplina indicada como favorita pela maioria dos alunos da turma (15 alu-

nos) é Biologia e Geologia. A disciplina de Física e Química é referida como uma das 

favoritas por dez alunos. Existem 6 alunos que indicam a Matemática como uma das 

suas disciplinas favoritas mas, em contrapartida, existem 8 alunos que indicam a Mate-

mática como a disciplina menos apreciada.

Os resultados dos testes de avaliação diagnóstica indicam que mais de cinquenta 

por cento dos alunos não revela ou revela reduzida competência nos domínios Números 

e Cálculo, Geometria e Álgebra. As percentagens globais do desempenho por cada 

domínio, foram as que apresenta a tabela 4.

Tendo em conta que estas competências são essenciais para a aprendizagem dos 

conceitos e para o desenvolvimento das capacidades definidas para o ensino secundário, 

durante as aulas respeitantes ao Módulo Inicial – aproximadamente três semanas –
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foram desenvolvidas tarefas com vista à superação das dificuldades diagnosticadas. No 

entanto, atendendo ao tipo de dificuldades dos alunos e ao facto destes serem em núme-

ro elevado, não foi possível colmatar de forma eficaz todas as lacunas detectadas, tendo 

aconselhado os alunos a frequentarem a sala de estudo.

Tabela 4 – Desempenho da turma no teste diagnóstico

Geometria Números e Cálculo Álgebra

Não Revela 41% 70% 40%

Revela Pouco 56% 30% 48%

Revela 2% 0% 11%

Revela Claramente 1% 0% 1%

Apesar das dificuldades que apresentam, são alunos com os quais, de um modo 

geral, se trabalha bem. Por vezes revelam-se um pouco conversadores, com alguma 

infantilidade que lhes está associada, mas sempre dentro dos limites da boa educação. 

No início do ano lectivo informei a Directora de Turma sobre o presente estudo (anexo

17) e, também, os encarregados de educação, aos quais foi solicitada autorização (ane-

xos 18 e 19). Desde que foram informados, os alunos mostraram toda a disponibilidade 

e empenho em colaborar com este estudo. 

4.2.3. Selecção dos alunos para estudos de caso

Da turma descrita, seleccionei três alunos com diferentes níveis de desempenho 

escolar, os quais são objecto de análise em três estudos de caso. A selecção destes alu-

nos passou, numa primeira fase, por um processo de voluntariado, sendo a primeira 

entrevista do presente estudo realizada aos oito alunos voluntários. Destes oito alunos, 

seleccionei um que revelou um desempenho muito bom e outro com um desempenho 

médio. Por fim, foi escolhida uma aluna, de entre os que revelaram um desempenho 

mais fraco, por se ter revelado melhor comunicadora.

4.3. Instrumentos de recolha de dados

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. Os estudos de caso qualitativos, usualmente, têm por 
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base dados obtidos de entrevistas, observações e documentos (Merriam, 1988). Assim, 

atendendo à natureza do estudo, os instrumentos devem fornecer informação diversifi-

cada que permitam obter uma descrição detalhada e o mais completa possível do objec-

to de estudo. Deste modo, penso adequada a opção pela elaboração de um diário de bor-

do, recolha de trabalhos produzidos pelos alunos e realização de entrevistas. 

1. Diário de bordo. Segundo Bogdan e Biklen (1994) para que um estudo quali-

tativo seja bem sucedido é fundamental que o investigador observe e registe sistemati-

camente, tentando fazê-lo o mais objectivamente possível. A observação da turma per-

mite dar alguns contributos para a compreensão do modo como a unidade de ensino, 

leccionada com base em tarefas de exploração e investigação, contribui para o desen-

volvimento do raciocínio matemático dos alunos. Assim, uso um guião (anexo 20) no 

qual registo os aspectos que se destaquem nas aulas, durante a leccionação da unidade 

de ensino.

2. Entrevistas. Tendo em vista o objectivo do estudo, o recurso às entrevistas 

parece-me adequado, sendo que é uma das fontes de informação mais importantes para 

um estudo de caso (Yin, 1984). Este instrumento é utilizado “para recolher dados des-

critivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intui-

tivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” 

(Bogdan & Biklen, 1994, p. 134). 

Lessard-Hérbert, Goyett e Boutin (1994) e Tuckman (2000) também evidenciam 

as potencialidades que as entrevistas desempenham na investigação qualitativa. As 

entrevistas são uma das formas mais directas de recolher informação sobre um certo 

fenómeno, sendo que as respostas obtidas reflectem as suas percepções e interesses 

(Tuckman, 2000).

A entrevista permite obter informação em relação aos aspectos não directamente 

observáveis de uma dada situação e constitui uma fonte de dados que permite com-

preender melhor os processos e raciocínios efectuados pelos alunos. Dependendo do 

problema formulado e do objectivo da entrevista, esta pode ser mais ou menos estrutu-

rada. Desta forma, as entrevistas têm um carácter semi-estruturado e são áudio-gravadas 

para posterior transcrição. No entanto, as primeiras entrevistas podem ter um registo 

mais exploratório no sentido de conseguir uma percepção mais geral sobre os processos 

de raciocínio que os alunos usam antes da unidade de ensino. As segundas entrevistas já 

são mais estruturadas, uma vez que pretendo conhecer aspectos mais específicos (Bog-

dan & Biklen, 1994).
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Segundo Bell (1997), as entrevistas semi-estruturadas possibilitam a abordagem 

de todos os tópicos considerados fundamentais para o investigador. Pelo carácter semi-

estruturado das entrevistas, existe um guião previamente elaborado que assume uma 

função orientadora (anexos 21 e 22). Os guiões são constituídos por algumas questões 

gerais e por uma tarefa que os alunos devem resolver expondo as suas estratégias e 

raciocínios. Os alunos têm liberdade para exprimir a sua interpretação, expor os seus 

raciocínios e manifestar a sua opinião nas diferentes questões. No desenrolar das entre-

vistas podem ser colocadas novas questões que permitam esclarecer as suas respostas.

As entrevistas realizadas aos alunos, objecto de estudo de caso, são entrevistas 

clínicas, de modo a obter um melhor conhecimento acerca das estratégias dos alunos na 

resolução de algumas tarefas propostas. Estas entrevistas fornecem informações que não 

são facilmente disponíveis através de outras fontes; dão uma visão profunda das expe-

riências dos alunos, permitindo que o professor entenda os significados que os alunos 

dão aos problemas. Segundo Long e Ben-Hur (1991) estas entrevistas encorajam o alu-

no a falar sobre a Matemática, permitindo um feedback instantâneo e enfatizando mais o 

processo do que o produto:

A entrevista clínica possibilita certificar-se, antes que seja feita uma 
exposição formal de um determinado tópico, se os alunos podem cons-
truir as suas próprias estratégias. Ao contrário dos testes tradicionais em 
que são usados lápis e papel, a entrevista clínica torna possível a desco-
berta de se os alunos se restringem a um único método de resolução de 
problemas e colocam mais confiança nele, ou se são capazes de usar 
métodos alternativos (Long & Ben-Hur, 1991, p. 157).

Hunting (1997) defende que numa entrevista clínica deve ser criado um ambien-

te descontraído e estabelecer-se uma relação de confiança, sendo fundamental explicar 

aos alunos que não se está interessado em saber se a sua resposta está certa ou errada, 

mas sim em perceber como é obtida a resposta. 

Analisando a adequação deste tipo de entrevistas ao meu estudo, penso que as 

entrevistas clínicas podem fornecer uma visão mais detalhada e profunda das experiên-

cias dos alunos e um conhecimento das estratégias que utilizam, o que poderá contribuir 

de forma significativa para o meu propósito de compreender os processos usados por 

alunos do ensino secundário em tarefas de exploração e investigação, com recurso à 

utilização da calculadora gráfica, no estudo das funções. 

3. Análise documental. Documentos de diversa natureza servem de suporte deste 

estudo. Para a caracterização da escola e da turma recorri ao Projecto Educativo de 
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Escola e às fichas biográficas dos alunos. Estas permitem também a caracterização mais 

detalhada dos alunos seleccionados para estudo de caso. Para a análise dos processos de 

raciocínio utilizados pelos alunos durante a unidade de ensino, tomo como base os tra-

balhos produzidos pelos alunos. Estes trabalhos são, por um lado, os relatórios escritos 

das tarefas que o solicitam e, por outro lado, os registos das apresentações nas tarefas 

que assim o prevêem. Os registos das apresentações podem ser sob a forma de acetatos 

ou áudio-gravações.

A recolha de dados realiza-se na segunda metade do 1.º período e na primeira 

metade do 2.º período do ano lectivo de 2008/09, de acordo com a calendarização pre-

vista na tabela 5.

Tabela 5 - Calendarização do estudo

2008 Julho
Agosto

Setembro
Outubro

Escrita da Introdução
Revisão de Literatura

Preparação da Unidade de Ensino
Escrita da Metodologia do Estudo

Preparação da unidade de ensino 
e dos instrumentos de recolha de 

dados

2009

Novembro 
Dezembro
Janeiro
Fevereiro

Recolha de dados

1.as entrevistas

Realização da unidade de ensino 

2.as entrevistas
Março Organização dos dados
Abril
Maio
Junho
Julho

Análise dos dados
Conclusão da Revisão de Literatura

Escrita das Conclusões

4.4. Análise de dados

A análise de dados é feita em três fases (Merrian, 1988): (i) redução de dados; 

(ii) apresentação de dados; e (iii) a interpretação e verificação.

O processo de análise de dados é iniciado na sequência das primeiras entrevistas, 

visando sobretudo o planeamento das segundas entrevistas. Segundo Merriam (1988) na 

investigação qualitativa a análise dos dados começa com frequência no primeiro 

momento de recolha de dados. Pela natureza do estudo, a análise de dados assumiu um 

carácter essencialmente descritivo e interpretativo, procurando relações entre os dados 

específicos constituídos pelos diferentes materiais obtidos, numa perspectiva indutiva, 

sem a finalidade de provar hipóteses previamente formuladas. 
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Considerando o objectivo deste estudo e tendo em conta alguns aspectos da revi-

são de literatura, considerei as seguintes categorias de análise: (i) estabelecimento de 

relações entre objectos (analisando aspectos como a interpretação e compreensão dos 

problemas e o trabalho com as diferentes representações de funções, bem como a con-

versão entre elas); (ii) formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas 

(analisando também a reflexão sobre as respostas obtidas); e (iii) formulação, teste e 

justificação de conjecturas.

A tabela 6 identifica os processos de recolha de dados que permitem dar resposta 

a cada uma das questões de investigação.

Tabela 6 – Contributo de cada processo de recolha de dados para a obtenção de evidên-

cia para responder às diversas questões do estudo.

Instrumentos

Questões

1.ª entre-

vista

2.ª entre-

vista

Tarefas 

de 1 a 8

Tarefas 

9 e 10

Diário de 

bordo

Antes 

Durante  

Que processos de raciocínio 
usam e que dificuldades mani-
festam os alunos na realização 
de tarefas de explora-
ção/investigação, envolvendo 
regularidades, relações e fun-
ções, antes, durante e depois da 
unidade de ensino? Depois 

Os processos de raciocínio usados pelos 
alunos no fim da unidade de ensino, têm 
relação com as experiências de aprendiza-
gem realizadas durante a unidade?

  


