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Capítulo 5

António

António tem 15 anos, é natural de Lisboa e vive com os pais cujas habilitações

não ultrapassam o ensino secundário. Frequenta esta escola desde o 7.º ano e não apre-

senta nenhuma retenção no seu percurso escolar. Destaca a Matemática como uma das 

suas disciplinas preferidas, a par da Física, da Química e da Educação Física. No entan-

to, na primeira entrevista, diz não recordar experiências especialmente interessantes 

vividas em anos anteriores em Matemática. Refere, ainda, que tem sido bom aluno nesta 

disciplina e que, no presente ano lectivo, ainda não sentiu dificuldades. Aliás, diz que 

apenas sentiu alguma dificuldade no 8.º ano quando iniciou o estudo das funções, justi-

ficando esse facto com alguma falta de estudo. A disciplina que refere menos gostar é 

Língua Portuguesa. Nos seus tempos livres pratica desporto, toca guitarra e vê televisão, 

o que sugere ter um estilo de vida comum a muitos jovens da sua idade. Os seus objec-

tivos futuros passam por tirar um curso universitário. Não sabe ainda ao certo qual –

mas admite que possa ser algo relacionado com a Física. 

No presente ano lectivo o seu desempenho tem sido muito bom em todas as dis-

ciplinas, sendo a sua média do 1.º período de 17,9 valores. Em Matemática é um aluno 

assíduo e pontual, empenhado na realização das tarefas propostas, participativo nas dis-

cussões de turma e colaborativo nos trabalhos de grupo.

5.1. Processos de raciocínio utilizados e dificuldades manifestadas 

antes da unidade de ensino

A primeira entrevista, realizada antes da leccionação da unidade de ensino, per-

mite caracterizar os processos de raciocínio usados nessa altura por este aluno, bem 
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como as dificuldades por ele manifestadas na realização de tarefas que envolvem regu-

laridades, relações e funções. 

5.1.1. Estabelecimento de relações entre objectos

António revela boa capacidade para interpretar problemas em que as funções 

estão representadas graficamente, como é o caso da questão 1., na qual os gráficos apre-

sentados traduzem a distância percorrida em função do tempo:

António: O primeiro é ver qual é a distância a que está a escola, que é 
3000 m, pelo gráfico. [pausa para leitura da questão seguinte] A ida para 
a escola de cada um deles tem a ver com o tempo que demora. Por isso,
o que demora mais tempo foi a pé, o que demora menos tempo foi de 
mota e o intermédio foi de bicicleta. Tem a ver com a velocidade.
Professora: Hum, hum.
[pausa para escrever as conclusões e ler a seguinte]

Figura 2 – Entrevista 1 (questões 1.1. e 1.2.)

António: Aqui também é ver o gráfico. Identificar qual é o Miguel.
Professora: Qual é que disseste que era o Miguel?
António: Era o B. Depois vê-se quanto tempo demora pelo gráfico, que 
é 10 minutos.

O aluno consegue, também, identificar as situações representadas graficamente 

como sendo de proporcionalidade directa:

Professora: Achas que estas relações são de proporcionalidade directa?
António: Sim, porque se aumenta o tempo aumenta a distância também, 
por isso é uma proporcionalidade directa.

Nesta questão, o aluno relaciona facilmente a informação dada com a velocida-

de. No entanto, quando é solicitada uma expressão que relacione as duas variáveis 

representadas graficamente, revela alguma dificuldade e acaba por escrever uma expres-

são que dá a velocidade média:
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[O aluno lê a questão e fica pensativo]
Professora: Então e o que é que estás a pensar? Diz-me lá.
António: Estou a pensar pôr 300d é igual a 30d … ou então fazer uma 
coisa que dei a Físico-química que é a velocidade média… a distância a 
dividir pelo intervalo de tempo.
Professora: E de onde vem a ideia de 300d?
António: É 300 metros pelo intervalo de tempo…

Figura 3 – Entrevista 1 (questão 1.4.)

Numa questão semelhante, a questão 2.3., o aluno escreve uma relação correcta 

que traduz a situação em causa. No entanto, mostra não compreender o que significa 

“escrever uma variável em função de outra”:

Professora: Hum, hum. Então e uma expressão que permita obter um 
em função do outro, q em função de n.
[O aluno pensa]
Professora: Como é que fizeste os cálculos para o preenchimento da 
tabela?
António: Foi com a razão… 
Professora: E como é que calculaste a razão?
António: Fiz um vezes o outro… pode ser essa a expressão?
Professora: O que é que tu achas?
António: Eu acho que sim… tem que ser sempre duas expressões… tem 
que se acrescentar mais uma [escreve rapidamente e passa à questão 
seguinte].
Professora: O que é que escreveste?
António: A razão igual a um vezes o outro. Agora para o aspecto gráfi-
co, posso desenhar?

Figura 4 – Entrevista 1 (questão 2.3.)

No trabalho com as representações gráfica e verbal de funções, António demons-

tra estar à vontade. Na situação descrita na questão 2, interpreta de forma correcta uma 

função representada verbalmente e apresenta o seguinte esboço de gráfico para a repre-

sentação da situação:
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Figura 5 – Entrevista 1 (questão 2.4.)

Nestas questões, o aluno mostra lidar muito bem com as representações verbal, 

numérica e gráfica de funções, mas revela alguma dificuldade em lidar e compreender o 

significado das expressões algébricas. Reconhece, no final da entrevista, que as suas 

maiores dificuldades se relacionaram com o uso das expressões algébricas:

António: Houve algumas coisas que eu não percebi. Mais naquela parte 
de conjugar as duas variáveis. 
Professora: Então foi aí que sentiste mais dificuldade?
António: Sim, nesta de relacionar as duas variáveis [e apontou para a 
questão 1.4.]. O resto acho que era mais interpretar…

Na questão 4., quando vê uma função representada algebricamente, relaciona 

pela primeira vez a tarefa que está a realizar com funções. Isso indicia que a dificuldade 

que referiu sentir, no início da entrevista, no tema funções está relacionada com as difi-

culdades que apresenta no trabalho com expressões algébricas:

António: Porque não sei se me lembro.
Professora: Mas já falaste nisto?
António: Já.
Professora: Então e de que é que não te lembras?
António: É das funções, mesmo, mas acho que não é muito difícil. A 
primeira acho que sei fazer. Se o ponto de abcissa é 3, é substituir o x
por 3 [e escreve] dá 8. O aspecto gráfico é uma linha recta, mas sem pas-
sar no centro do gráfico.

Na justificação que apresenta para esta questão, António parece compreender a 

influência do valor 2 no aspecto gráfico da função:

Professora: Porquê?
António: É uma linha recta, porque… Isso é que não me lembro muito 
bem… Ah! É porque é uma proporcionalidade directa, se aumentar um 
aumenta o outro também. Se aumentar o eixo dos x também aumenta o 
y, logo é uma linha recta. Não passa no centro, porque tem mais 2, por 
isso acrescenta-se sempre mais 2 e por isso sobe [e faz o desenho no ar].

Assim, António revela capacidade para interpretar e compreender problemas que 

podem ser traduzidos por funções. Relaciona com facilidade as situações apresentadas 
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com o contexto dos problemas, nomeadamente indicando a velocidade num gráfico 

envolvendo distâncias percorridas e tempo. Apresenta, ainda, alguma facilidade em 

relacionar os diferentes tipos de representação de funções. No entanto, revela algumas 

dificuldades, não conseguindo identificar a velocidade como sendo a constante de uma 

relação directamente proporcional. Além disso, relaciona uma relação de proporcionali-

dade directa com uma recta, mas parece pensar que qualquer recta representa uma rela-

ção deste tipo. Manifesta, ainda, dificuldades no trabalho com expressões algébricas.

5.1.2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas

António apresenta facilidade em definir uma estratégia para resolver os proble-

mas propostos, bem como para realizar os cálculos necessários para a aplicação da 

estratégia. Na questão 2., por exemplo, consegue preencher correctamente a tabela que a 

representa, utilizando a estratégia de calcular o produto constante e dividi-lo pelos 

vários valores apresentados na tabela que se pede para completar:

Figura 6 – Entrevista 1 (questão 2.1.)

Esta é uma situação de proporcionalidade inversa, que António identifica rapi-

damente. Contudo, na justificação que apresenta para a estratégia que aplica revela pou-

ca preocupação em verificar as soluções obtidas e em reflectir sobre elas:

António: É a relação da proporcionalidade inversa... É um vezes o 
outro, que dá a razão que é 36, e depois é dividir pelos factores.

Na questão 3.1., que envolve a procura de regularidades, António recorre a uma 

representação visual, sob a forma de desenho. Após a análise das figuras apresentadas 

na questão, esboça um esquema que lhe permita contar o número de caramelos pedidos:

António: Aqui vou tentar fazer um esboço de como seria a caixa e 
depois conto. 
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Figura 7 – Entrevista 1 (questão 3.1.)

Deste modo, António mostra facilidade em definir estratégias para resolver pro-

blemas com funções. Nesta entrevista usa estratégias de procura de regularidades, atra-

vés da identificação do produto constante na proporcionalidade inversa e de simetrias

em figuras, e na aplicação destas estratégias não apresenta dificuldades, realizando com 

fluência os cálculos necessários. No entanto, não mostra preocupação em verificar as 

soluções obtidas na resolução dos problemas, nem em reflectir sobre elas.

5.1.3. Formulação, teste e justificação de conjecturas

A questão 3. envolve a procura de regularidades, com o objectivo de formular 

uma generalização. Na questão 3.1. António utiliza a estratégia de desenhar e contar. No 

entanto, logo após a respectiva leitura, procura encontrar uma lei que lhe permita deter-

minar o número de caramelos existentes numa caixa, qualquer que seja o número de 

chocolates. O aluno repara que os caramelos estão distribuídos num padrão rectangular, 

utilizando o número de chocolates para determinar o número de caramelos. E, para veri-

ficar a resposta que deu na questão 3.1., tenta generalizar a regularidade que encontrou

formulando uma conjectura:

António: [pensa ainda na questão] Sim dá… Acho que está certo… Por-
que se diminuir 1 a cada lado pode-se multiplicar e… [Pensa] dá, dá 
sempre, por exemplo aqui se fosse 2 por 4 deve dar 8, porque se encon-
tra no meio…

Esta conjectura foi formulada a partir da exploração dos casos particulares apre-

sentados na questão 3., nos quais António verifica a existência de regularidades. Após a 

sua formulação, testa-a para mais alguns casos e, ao verificar que é válida nesses casos, 

aceita-a como verdadeira.

Ao formular uma determinada conjectura, preocupa-se em testá-la para alguns 

casos, mas não se preocupa em justificá-la. No entanto, quando directamente questiona-

do, consegue uma explicação aceitável:
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Professora: Como? Podias explicar melhor?
António: Se eu diminuir 1 a cada lado, porque aqui é sempre 1 vezes 1, 
tiro um a cada um dá 1, nesta 1 vezes 3 dá 3, aqui é 2 vezes 4 e aqui é 3 
vezes 5, que dá 15 e dá sempre essa razão… Ah! isso é a pergunta 
seguinte…
Professora: Exactamente, é pedido um método para encontrar o número 
de caramelos quaisquer que sejam as dimensões da caixa. E tu já encon-
traste um, não é?
António: Sim é (x-1) vezes (y-1).
Professora: Em que o x e o y são?...
António: O x é a largura e o y é o comprimento.

A conjectura que formula nesta questão mostra que António apresenta uma ten-

dência para a formalização. A rapidez com que analisa a questão e formaliza a resposta, 

sugerem que o aluno tem fortes capacidades para a formalização algébrica. 

Situação semelhante acontece na questão 4..4., na qual se pede um ponto comum 

a todas as rectas da família de funções definidas por aaxxf )( , com a IR. Antó-

nio responde que é o ponto de coordenadas (0, a), o que está correcto. No entanto, faz 

depender esse ponto do valor de a:

António: Acho que é o ponto x, zero e y, a.
Professora: E o a é sempre o mesmo?
António: Não. Mas passa sempre por este. Quando o x é zero dá sempre 
a. Se o x for outra coisa já não se pode saber…

Quando confrontado com o facto de não ser essa a resposta pretendida, o aluno 

formula uma conjectura plausível e testa-a para alguns casos:

Professora: Então e será que não existe um ponto do qual se conheçam 
as duas coordenadas?
António: Como assim?
Professora: Para tentar descobrir um ponto pelo qual passem todas as 
rectas deste género qualquer que seja o valor de a… [o aluno interrom-
pe]
António: Ah! Qualquer que seja o a… [pensa] acho que não consigo 
saber, porque não sei qual é o x… E vai variar…
Professora: Então e se atribuísses valores ao x?
António: Se atribuísse valores já era possível.
Professora: Não queres experimentar?
António: Mas também tenho que atribuir ao a?
Professora: Pode ser. Porquê é que não experimentas?
[começa a escrever]
Professora: Estás a começar por dar que valor?
António: o 1. O zero já fiz.
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Professora: E deu quanto?
António: Deu 1a mais a que é 2a.
Professora: Ainda continuamos a depender do valor de a, não é?
António: Ah! Já estou a perceber.
Professora: Então, o que é que te ocorreu?
António: É … Na … Acho eu… 

Após formular a conjectura, António tenta encontrar uma expressão que verifi-

que o que está a pensar e, dessa forma, apresentar uma formalização da sua conjectura. 

Contudo, não explica a expressão que escreve. Por essa razão, solicito-lhe que o faça:

Professora: Explica melhor o que escreveste.
António: Vou mudar uma coisa… Pronto, é qualquer que seja o valor de 
x dá o valor de a mais 1… Ou seja, se o x for 1 vai ser 2a (1 mais 1), se 
o x for 2 dá 3a se o x for zero dá 0 mais 1a e dá a.
Professora: Então e se o x for negativo? Será que também dá?
António: Vou ver. [ e experimenta] Dá… Este deu, vou experimentar 
outro.[faz os cálculos] Sim dá certo.

Figura 8 – Entrevista 1 (questão 4.4.)

Ao verificar que a expressão que encontrou é válida para os exemplos que expe-

rimentou, o aluno fica entusiasmado e satisfeito com a verificação, aceitando desta 

forma a sua resposta sem se preocupar mais com a questão. Induzi-o, então, a explorar 

um exemplo essencial que não tinha feito, reconhecendo facilmente o ponto que lhe era 

pedido:

Professora: Hum, hum. Muito bem… Então e porque é que não experi-
mentaste o -1 e saltaste logo para o -2?
António: Foi porque calhou.
Professora: Então, mas já agora experimenta o -1.
António: Dá zero… Mas também está certo, porque 0a dá zero.
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Professora: Muito bem. Fizeste uma conjectura muito boa que testaste 
para alguns valores, mas e agora se voltares a ler a questão o que res-
pondes?
António: Mas este ponto não pode ser um ponto definido, porque tive 
que dar valores… E dependia do a…
Professora: E não houve nenhum em que o a desaparecia?
António: Ah! Sim. Todos vão passar no y, 0 e x ,–1.

Nesta questão, António revela, mais uma vez, aptidão para formalizar as suas 

conjecturas. A conjectura aqui formulada, testada e confirmada tem um alcance signifi-

cativo. Apesar de algumas dificuldades que o aluno revela com as expressões algébri-

cas, ele consegue encontrar uma expressão para formalizar o que está a pensar e, deste 

modo, explicar o seu raciocínio. Muito significativa é a estruturação que o aluno estabe-

lece, organizando numa tabela os testes que faz.

Em suma, ao formular conjecturas, António explora com facilidade alguns casos 

particulares, procurando encontrar regularidades. Além disso, define, com alguma des-

treza, estratégias para testar as suas conjecturas. Revela ser capaz de generalizar as 

regularidades que encontra e justificar as conjecturas que formula, mas não sente essa 

necessidade por si mesmo, apenas o faz quando lhe é pedido explicitamente. No final da 

entrevista fez questão de esclarecer as dúvidas que lhe surgiram durante a resolução da 

tarefa, percebendo rapidamente os erros que cometeu.

5.2. Processos de raciocínio utilizados e dificuldades manifestadas 

durante a unidade de ensino

Para caracterizar os processos de raciocínio utilizados por António durante a lec-

cionação da unidade de ensino, bem como as suas dificuldades, utilizo os dados recolhi-

dos através da realização das tarefas propostas. Estes dados são extraídos dos relatórios 

escritos das tarefas e dos suportes das apresentações, consoante a solicitação da tarefa. 

Utilizo, também, algumas observações que registei no diário de bordo relativos a aspec-

tos que se destacaram nas aulas. Nas tarefas cuja resolução foi proposta em trabalho de

pares, o trabalho deste aluno continuou a ser praticamente individual. Nestas tarefas 

António trabalhou com um aluno que apresentou muitas dificuldades na aprendizagem 

da Matemática e que revelou graves lacunas nos conteúdos do 3.º ciclo. Deste modo,

assumiu sempre a liderança do grupo, pensando e realizando as tarefas individualmente

e, simultaneamente, tentando explicar o seu raciocínio ao colega.  
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Neste ponto tento, ainda, compreender o ponto de vista do aluno em relação à 

unidade de ensino, utilizando algumas das questões finais realizadas durante a segunda 

entrevista.

5.2.1. Estabelecimento de relações entre objectos 

Durante a leccionação da unidade de ensino, António continua a revelar capaci-

dade para interpretar e compreender os problemas traduzidos por funções, relacionan-

do-os facilmente com os respectivos contextos. Na segunda entrevista, refere que os 

problemas contextualizados, resolvidos durante a unidade de ensino, o ajudaram a com-

preender as funções:

António: Eu ao princípio, na primeira entrevista, não gostava muito de 
funções, porque não percebia bem o significado, mas agora já gosto e já 
percebo o significado, devido aos problemas com funções que fazemos e 
até acho que é simples (…)

Na apresentação da tarefa 2, “O volume das caixas”, por exemplo, António reve-

la essa compreensão. Tendo em conta o contexto do problema e a adequada interpreta-

ção que fez, encontrou uma expressão que pudesse traduzir o volume da caixa apresen-

tada, explicando com detalhe aos colegas o significado dos cálculos efectuados. Subli-

nhou, ainda a importância de perceber o porquê dos valores que a variável independente

poderia tomar e quando é que a caixa deixaria de existir:

Figura 9 – Tarefa 2
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Na resolução desta tarefa o aluno revela também facilidade no trabalho com as 

diferentes representações de funções, bem como na conversão entre elas. Ao encontrar a 

expressão da função que traduzia o volume da caixa, revela lidar bem com a representa-

ção algébrica, uma vez que só recorre à calculadora gráfica para obter a respectiva 

representação gráfica, após ter simplificado a primeira expressão encontrada. Na con-

versão para a representação gráfica, revela a preocupação de encontrar uma janela de 

visualização que lhe permita ter uma percepção do comportamento global da função, 

destacando posteriormente a parte do gráfico que interessava para responder ao proble-

ma:

Figura 10 – Tarefa 2 (continuação)

Esta tarefa foi considerada, pelo aluno, como uma das mais fáceis:

António: (…) acho que as mais fáceis foram a 1, a 2 e a 8. 

Na tarefa 5, “O triângulo de maior área”, o aluno revela também uma adequada 

interpretação e compreensão do problema apresentado, explicando o que representam

cada uma das variáveis, os valores que poderão tomar tendo em conta o contexto do 

problema e a relação entre elas:
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Figura 11 – Tarefa 5

Na tarefa 6, “Investigando transformações de funções”, António revela, também, 

uma boa compreensão das várias formas de representar funções, relacionando com faci-

lidade a influência dos vários parâmetros que constituem as representações algébricas 

de famílias de várias funções com o seu comportamento gráfico.
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Figura 12 – Tarefa 6

A partir do momento em que António compreende os valores que constituem as 

expressões algébricas e os pontos considerados relevantes na representação gráfica, e 

lhes atribui significado consegue realizar com alguma destreza os problemas propostos 

durante a unidade. As dificuldades no trabalho com expressões algébricas, manifestadas 

na primeira entrevista, dissiparam-se por completo durante as primeiras aulas, apresen-

tando desde logo destreza no trabalho com as diferentes formas de representar funções 

(verbal, numérica, gráfica e algébrica). Para além disso, revela facilidade na conversão 

entre as várias formas de representação de funções.

5.2.2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas 

António sempre revelou facilidade em definir estratégias para resolver proble-

mas com funções. Apesar de não ter mostrado preocupação em reflectir sobre as solu-

ções obtidas nos problemas resolvidos durante a primeira entrevista, essa foi uma pre-

sença constante desde a primeira aula da unidade de ensino. No decorrer da unidade, 

mostrou sempre reflectir nas respostas obtidas, preocupando-se sempre em justificá-las.

A aplicação da estratégia definida também foi sempre bem conseguida, revelan-

do um bom desempenho quer no trabalho com as expressões algébricas, quer na utiliza-

ção da calculadora gráfica. No entanto, o aluno mostra preferência pela utilização de 

estratégias de manipulação algébrica:

Professora: Quando podes escolher um modo de resolução de um pro-
blema, preferes recorrer ao modo gráfico ou analítico? 
António: Prefiro fazer analiticamente.
Professora: Porquê?
António: Porque dá-me mais jeito fazer as coisas todas sem calculadora, 
imaginando que não tenho a calculadora… Eu gosto mais… Ou então, 
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por exemplo, quando tenho uma expressão, simplificá-la ao máximo 
primeiro antes de a pôr na calculadora, para não me enganar… Só que às 
vezes não dá, tem que se fazer com a calculadora para ser mais rápido.

A sua preferência pelos métodos de resolução algébrica é revelada, por exemplo, 

na resolução da tarefa 5, “O triângulo de maior área”. Após a análise do problema, 

encontra uma expressão que traduz a área do triângulo formado no canto inferior 

esquerdo pelo efeito de uma dobragem descrita, revelando destreza na manipulação 

algébrica:

Figura 13 – Tarefa 5 (continuação I)

Após encontrar a expressão, recorre à calculadora gráfica para obter a respectiva

representação gráfica. E, na apresentação, desta tarefa mostra, mais uma vez, a sua 

preocupação em perceber o comportamento global da função, procurando uma janela de 

visualização que assim o permita, e só depois selecciona a parte do gráfico que lhe inte-

ressa no contexto do problema. Pela análise do gráfico e pelo contexto do problema 
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apresentado, determina alguns dos valores pedidos através da calculadora gráfica, e 

outros recorrendo às expressões que obteve anteriormente:

Figura 14 – Tarefa 5 (continuação II)

No final da resolução do problema, mostra reflectir na resposta obtida, preocu-

pando-se em confirmar a sua resposta e justificar as pequenas discrepâncias obtidas pelo 

recurso à calculadora:

Figura 15 – Tarefa 5 (continuação III)
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Esta tarefa foi considerada por António como uma das mais difíceis, salientando 

ter compreendido que existiam diversas formas de abordar o problema, mas reiterando a 

sua preferência pelo uso de estratégias algébricas:

António: (…) Depois a 5 também foi difícil, tive dificuldades ao princí-
pio, porque não tinha a ideia de usar os valores da folha, lembro-me que 
houve umas colegas que fizeram por tentativas e era uma boa apresenta-
ção, mas eu queria chegar a uma expressão matemática e demorei um 
bocado (…)

Na resolução do problema apresentado na tarefa 10, “Triângulos em quadrados”, 

António revela, mais uma vez, destreza na aplicação da estratégia que define. Essa 

estratégia passa por encontrar, numa primeira fase, uma expressão algébrica que defina 

a área da figura em causa e, numa segunda fase, recorrer à calculadora gráfica para 

determinar os valores máximos e mínimos da função:

Figura 16 – Tarefa 10
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Esta é uma das tarefas que António destaca como favorita:

António: (…) E esta [a 10] achei fácil, quer dizer, acho que era um pro-
blema difícil e tive algumas dificuldades ao princípio, mas depois achei 
engraçado e gostei muito de resolver este problema (…)

Apesar de não considerar a utilização da calculadora gráfica a sua estratégia 

prioritária para a resolução de problemas com funções, reconhece que é um instrumento 

importante e que ajuda a compreender as funções:

Professora: Achas que a calculadora gráfica te ajudou a compreender as 
funções, ou nem por isso? E porquê?
António: Sim, dá algum benefício. Porque, dá para ver mesmo a função 
e perceber as transformações gráficas principalmente.

Quando questionado sobre o modo (gráfico ou tabela) ao qual recorre com mais 

frequência, quando utiliza a calculadora gráfica, o aluno refere o gráfico: 

António: Ao gráfico. Quase nunca vou à tabela, confirmo tudo pelo grá-
fico. Só fui à tabela uma vez na função cúbica para ver a aproximação 
dos zeros, que não conseguia ver bem no gráfico, mesmo com várias 
janelas. De resto, não uso.

O aluno refere, também, sentir-se à vontade a trabalhar com a calculadora gráfi-

ca, lembrando, no entanto, alguns aspectos que não domina por completo:

Professora: Sentes-te à vontade a trabalhar com a calculadora gráfica ou 
sentes dificuldade em alguns aspectos? 
António: Sim. Trabalho bem, pelo menos do que demos até agora, sei 
que há muitas coisas que ainda não utilizo, porque ainda não demos. E, 
por exemplo, já não em lembro muito bem daquele método de ir à lista 
pôr vários pontos e pedir uma expressão. Sei mais ou menos, mas como 
não usámos mais, já não me lembro muito bem…

Relativamente ao trabalho com a calculadora gráfica, considera também impor-

tantes as aulas realizadas utilizando sensores de recolha de dados, mas continua a refor-

çar que a sua preferência é a estratégia algébrica:

Professora: E gostaste de trabalhar com a calculadora gráfica? 
António: Sim gosto. Também gostei das aulas com os sensores, deu 
para perceber algumas coisas sobre as funções e as aulas foram mais 
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dinâmicas…Eu gostei, mas quando posso prefiro trabalhar analiticamen-
te.

Em suma, António apresenta facilidade em definir e aplicar estratégias para 

resolver problemas com funções. Recorre com mais frequência a estratégias de resolu-

ção algébricas, no entanto, quando necessário, utiliza estratégias de resolução gráfica. 

Durante a unidade, o aluno tentou sempre justificar a estratégia utilizada, bem como 

reflectir na resposta obtida com o intuito de a confirmar.

5.2.3. Formulação, teste e justificação de conjecturas

Ao longo da unidade, António continuou a revelar facilidade em observar regu-

laridades em casos particulares, em generalizar as regularidades encontradas e em for-

mular conjecturas. Apresentou sempre facilidade em testar as conjecturas formuladas, 

sentindo sempre necessidade de as justificar, contrariamente ao que sucedera na primei-

ra entrevista. Logo na tarefa 1, “Um velho problema de optimização, de Euclides”, 

quando foram solicitadas possíveis dimensões para rectângulos com o mesmo períme-

tro que o dado, António explora o problema de modo a conjecturar sobre todas essas 

possíveis dimensões:
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Figura 17 – Tarefa 1

Após a formulação da conjectura e a análise referida, o aluno formaliza a sua 

resposta:
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Figura 18 – Tarefa 1 (continuação I)

Por fim, sente necessidade de a confirmar e explora, então, casos particulares:

Figura 19 – Tarefa 1 (continuação II)
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Para a determinação das áreas dos rectângulos encontrados conjectura, também, 

uma expressão recorrendo à generalização encontrada anteriormente:

Figura 20 – Tarefa 1 (continuação III)

Esta expressão é também confirmada através de um exemplo:

Figura 21 – Tarefa 1 (continuação IV)

Nesta mesma tarefa, ao investigar sobre de todos os rectângulos com o mesmo 

perímetro qual o que tem a maior área, conjectura, com base nos casos explorados ante-

riormente, que seria o caso do quadrado. António apresenta uma justificação adequada 

para a conjectura formulada e acaba por formalizá-la:
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Figura 22 – Tarefa 1 (continuação V)

António revelou sempre aptidão para formalizar algebricamente as suas conjec-

turas, apresentando apenas dificuldades esporádicas na formulação de conjecturas e 

respectiva formalização, e quando isso aconteceu, conseguiu refutar a conjectura errada 

após o seu teste. Foi o caso da tarefa 4, “À volta com investigações de funções quadrá-

ticas”, na qual António conseguiu encontrar uma relação entre a intersecção com os 

zeros das rectas e das parábolas, mas quanto à intersecção com o eixo dos yy conjectu-

rou uma expressão que, como continha um erro, não conseguiu confirmar e teve de 

refutar:
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Figura 23 – Tarefa 4

Deste modo, ao tentar confirmar esta fórmula para os exemplos apresentados 

não o conseguiu, refutando-a, mas não conseguindo resolver a questão de outro modo.

No final da unidade António reconheceu as dificuldades que teve na resolução desta 

tarefa. Recordou que testou a expressão que conseguiu encontrar, mas que teve que 

refutar por não ter conseguido confirmá-la para todos os casos. Mostrou, ainda, a sua 
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preocupação em rever a tarefa e de imediato pensar, tendo em conta as ferramentas

entretanto adquiridas durante a unidade, uma estratégia alternativa de a abordar:

António: Houve uma que foi muito difícil, era um relatório individual, 
foi no 1.º período… [Começa a observar as tarefas] A 1 foi fácil, a 2 
também, a 3 também foi mais ou menos fácil… [olha para a 4] Foi esta. 
Consegui escrever as equações das parábolas todas, respondi aos outros 
problemas e tentei dar a volta, mas não consegui encontrar as funções 
afins cujo produto desse as parábolas. Ainda arranjei uma expressão, 
mas não consegui confirmá-la para todos os valores. Mas agora acho que 
já conseguia de outra maneira, porque se eu comparasse os sinais e os 
zeros já chegava lá melhor…Mas na altura achei mesmo muito difícil. 
(…)

Também no início da resolução da tarefa 5, “O triângulo de maior área”, o aluno 

formulou uma conjectura que teve de refutar após alguns testes. Durante a aula disse-me 

“ eu estava a pensar que o triângulo de maior área era um triângulo isósceles, mas quan-

do dobro a folha parece-me que chega aqui a uma altura em que a área é maior”. Deste 

modo, refutou a sua conjectura inicial e optou pela estratégia de resolução do problema,

apresentada na secção anterior.

Na tarefa 7, “Investigando funções cúbicas”, após uma confirmação de que a 

função dada poderia ser, de facto, uma representação gráfica de uma função cúbica e o 

estudo correcto das funções cúbicas dadas, António realiza a investigação proposta 

sobre os possíveis aspectos de uma função cúbica:
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Figura 24 – Tarefa 7

Revela aqui a preocupação de explorar alguns casos particulares antes de proce-

der a uma generalização sobre a influência dos vários parâmetros no comportamento 

gráfico das funções. Mostra, ainda, a preocupação de encontrar uma justificação plausí-
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vel para as conclusões que retira por observação das transformações. Apesar de ter rea-

lizado uma boa exploração da tarefa, aluno considera que foi difícil tentar encontrar 

todos os aspectos possíveis de uma função cúbica:

António: (…) Esta [a 7] foi individual, não achei muito difícil, até cor-
reu bem, se bem que a última parte, a dos vários aspectos, era difícil 
encontrar todos (…)

Na tarefa 9, “Investigando mais funções polinomiais”, António continua a reve-

lar destreza na identificação de regularidades, tentando sempre justificar as regularida-

des observadas.
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Figura 25 – Tarefa 9

Deste modo, António continuou a revelar ao longo da unidade facilidade em 

identificar regularidades em investigações sobre funções. Apresentou, também, facili-

dade na formulação de conjecturas, as quais continuou a tentar formalizar. Realizou 

testes, quer de exploração, quer de confirmação das conjecturas formuladas e tentou 

justificar sempre o seu raciocínio.
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5.3. Processos de raciocínio utilizados e dificuldades manifestadas 

depois da unidade de ensino

Os processos de raciocínio que António usa depois unidade de ensino, bem 

como as dificuldades por ele manifestadas na resolução de problemas e investigações 

envolvendo funções, são caracterizados pelos dados recolhidos na segunda entrevista.

5.3.1. Estabelecimento de relações entre objectos

Na primeira questão, na qual é dada uma representação algébrica de uma função 

quadrática e é solicitada a sua representação gráfica, António recorre à calculadora grá-

fica e interpreta de forma correcta os dados que obtém. Para fazer o esboço do gráfico 

no papel tem a preocupação de procurar pontos relevantes, como é o caso dos zeros, do

vértice da parábola e do ponto de intersecção com o eixo dos yy:

António: Vou introduzir a expressão na calculadora e vou ver… A pri-
meira é uma parábola. Um dos zeros é 1 e outro é -5. [Continua a anali-
sar o gráfico obtido na calculadora] E a intersecção com os yy é -5 tam-
bém. [Desenha o esboço de acordo com esses valores que viu na calcu-
ladora] Ainda me falta ver qual é o mínimo. [Recorre à calculadora e 
escreve]. 

Figura 26 – Entrevista 2 (questão 1.1.)

Nesta questão o aluno mostra um bom desempenho no trabalho com as represen-

tações algébrica e gráfica de funções, bem como na conversão da representação algébri-

ca para a gráfica. Apesar de recorrer à calculadora gráfica para obter o gráfico da fun-

ção, o aluno revela compreender o significado dos valores que constituem a expressão

algébrica e, revela, também, interpreta adequadamente os dados que obtém. Esta situa-

ção é evidenciada na questão 1.2, na qual relaciona os dados que obteve anteriormente
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com a expressão algébrica dada, interpretando de forma correcta o significado dos zeros 

da função dada e estabelecendo a sua relação com a expressão algébrica:

António: Agora, sobre o significado, o 1 e o -5 são os zeros da parábola, 
mas o sinal é sempre ao contrário, quando aqui está -1, o zero é 1 e 
quando aqui está + 5 o zero é -5. (…)

Figura 27 – Entrevista 2 (questão 1.2.)

António revela, também, uma boa capacidade para interpretar problemas em que 

as funções estão representadas verbalmente. Na questão 2.2., apesar de já conhecer a 

expressão algébrica que representa a situação apresentada, o aluno identifica os valores 

que a variável independente pode tomar, no contexto do problema apresentado, mos-

trando compreender o seu significado nesse contexto, ou seja em termos geométricos:

António: Em relação aos valores que o x pode tomar… [Pensa] No 
máximo pode tomar 8.
Professora: Porquê?
António: E não pode chegar a 8… Nem a zero, porque o rectângulo 
ficava uma linha. Por isso, o x vai pertencer a um intervalo aberto entre 
zero e oito. [Escreve]

Figura 28 – Entrevista 2 (questão 2.2.)

Deste modo, António revela aptidão para trabalhar com várias formas de repre-

sentação de função, nomeadamente algébrica, gráfica e verbal. Relaciona com alguma 

destreza as várias formas de representação, convertendo-as e compreendendo o signifi-

cado dos valores que constituem a expressão com os pontos relevantes do gráfico. 

Apresenta, também, facilidade em interpretar e compreender problemas que envolvem 

funções, estabelecendo relação com o significado que tomam no seu contexto. Revela 

uma boa compressão dos conceitos inerentes ao estudo das funções e da sua ligação 

com as representações algébrica e gráfica.
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5.3.2. Formulação e aplicação de estratégias de resolução de problemas

António define com facilidade uma estratégia para resolver os problemas pro-

postos. Numa questão em que é solicitada a expressão algébrica de várias representa-

ções gráficas de funções quadráticas, recorre à família de funções quadráticas. Identifica

o valor do vértice da parábola e utiliza a expressão a (x - h)2 + k, mostrando destreza na 

conversão da representação gráfica para a algébrica. Identifica graficamente os valores 

do vértice que identifica com os respectivos parâmetros na expressão algébrica. Para o 

parâmetro a opta por realizar várias tentativas na calculadora gráfica, atribuindo-lhe

valores e verificando se o gráfico obtido coincide com o dado:

António: Na 1.5. vou utilizar a fórmula a (x - h)2 + k. Vejo qual é o vér-
tice e depois logo vou ver qual é o a. [Faz experiências na calculadora, 
escreve uma expressão e continua a utilizar a calculadora]. Agora vou 
experimentar com o a igual a 1 e depois vejo se é preciso alterar. [Expe-
rimenta na calculadora] Dá…

Ao encontrar uma expressão cuja representação gráfica lhe parece coincidir com 

a dada, mostra preocupação em verificar que os pontos relevantes são, de facto, os 

mesmos:

Professora: O que é que verificaste?
António: Estive a verificar os zeros, o mínimo e a intersecção com os 
yy.

Nesta questão o aluno segue a mesma estratégia (recurso à família de funções 

quadráticas) para todas as funções representadas. E, à medida que vai utilizando a cal-

culadora gráfica, revela alguma preocupação em justificar as suas opções:

António: Agora neste vou fazer o mesmo processo. Primeiro vou ver o 
vértice da parábola. [Utiliza a calculadora]. A concavidade está voltada 
para baixo e o a é negativo. Vou experimentar -1… [Experimenta na 
calculadora] Dá. Os zeros são -1 e 3, também confirmam… Agora nesta 
não há k, porque é zero, por isso era mais zero… [Experimenta na calcu-
ladora] O a também é 1. É só x + 1 ao quadrado. O zero é duplo e é -1 e 
a intersecção com os yy é 1.
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Figura 29 – Entrevista 2 (questão 1.5.)

Na questão 2.1. que solicita a expressão algébrica relativa à área de uma figura 

geométrica, António recorre ao modelo da proporcionalidade, utilizando a semelhança

de triângulos. Identifica triângulos semelhantes na figura e, embora numa primeira fase 

mostre alguma hesitação em escrever uma relação que traduza a semelhança identifica-

da, acaba por encontrar uma relação correcta da proporção entre os lados corresponden-

tes dos triângulos semelhantes:

António: Estou a pensar na razão de semelhança entre os triângulos… 
[Continua a pensar] Estou a ficar com duas variáveis… [Pensa e escre-
ve] 

Figura 30 – Entrevista 2 (questão 2.1.)
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Ao escrever a relação que encontrou, verifica que nenhuma das duas variáveis

que está a utilizar corresponde à área do rectângulo. Estabelece, de imediato, uma rela-

ção entre a área do rectângulo e as variáveis que tem, que correspondem à largura e ao 

comprimento do rectângulo dado:

António: Um dos lados do triângulo maior a dividir pelo outro vai ser 
semelhante ao x, que é um dos lados do triângulo menor, a dividir pelo 
5 - y, que é a outra variável que eu pus. Neste caso o x é um dos lados do 
rectângulo e o y é o outro lado. [Pensa] Só que agora não sei se consigo 
chegar a esta expressão… Vou tentar… Eu aqui tenho duas variáveis, 
mas nenhuma é a área, por isso tenho que fazer aqui um à parte em que x
vezes y á igual à área. Então y é igual a A(x) a dividir por x… [Pensa] E 
posso tentar substituir o y por isto… Só que não sei se [pensa] eu vou 
substituir… [Escreve]. Vou simplificar a expressão. [Escreve e a deter-
minada altura pára e olha para a expressão] (…)

Figura 31 – Entrevista 2 (questão 2.1.-continuação)

Deste modo, consegue encontrar uma expressão que representa a área pedida, 

mas, como não coincide com a expressão que lhe é fornecida, utiliza uma estratégia de

transformação simultânea de expressões, simplificando a expressão inicial e verificando

que é igual àquela a que chegou:

António: (…) Agora não sei se é melhor simplificar esta expressão ou 
se é melhor deixar assim… Posso simplificar esta? [Aponta para a ini-
cial].
Professora: Podes fazer como quiseres…
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António: Então… [Pensa]. Aqui tenho um caso notável, há valores mui-
to semelhantes… [Pensa] Se calhar vou simplificar a primeira e ver se 
dá esta. [Escreve] Já cheguei à mesma expressão.

Figura 32 – Entrevista 2 (questão 2.1.-continuação)

Os cálculos que utiliza na resolução desta questão revelam destreza na manipu-

lação de expressões algébricas.

Na questão que 2.3, na qual é pedido o valor do rectângulo de área máxima, 

António utiliza uma estratégia de resolução gráfica. Converte a representação algébrica

da função que define a área do rectângulo na sua representação gráfica, utilizando a

calculadora gráfica:

António: Para saber qual o rectângulo de área máxima, vou pôr a 
expressão na calculadora e ver, dentro dos valores possíveis que o x
pode tomar, qual é o que dá a maior área. [Utiliza a calculadora]

Ao analisar o gráfico obtido na calculadora gráfica, verifica que o máximo da 

função coincide com o valor pedido. Perante esta situação, o aluno mostra reflexão na 

sua resposta e tenta encontrar uma justificação para que isso aconteça, analisando que os 

extremos do intervalo que correspondem aos valores possíveis da variável em causa 

coincidem com os zeros da função:

António: Neste caso é mesmo o máximo da função que corresponde à 
área máxima, porque pertence ao intervalo… [Pensa] Faz sentido, por-
que este intervalo coincide com os zeros da função… A maior área é 
10 m2. E essa área é quando x é igual a 4 e agora o y há-de ser 10 a divi-
dir por 4. [Escreve e pensa]

Figura 33 – Entrevista 2 (questão 2.3.)
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Nesta questão o aluno revela, ainda alguma preocupação em verificar a solução 

obtida:

Professora: O que é que está a pensar?
António: Estava a confirmar se estava certo… Sim está.
Professora: Como é que confirmaste?
António: Multipliquei um pelo outro e dava dez. (…)

Na questão 2.4. é pedido o intervalo de valores para os quais a área é superior a 

8. O aluno define com facilidade a estratégia de resolução gráfica de inequações. 

Recorre à calculadora gráfica, introduzindo a função y = 8 em simultâneo com a função 

que já lá tinha, que definia a área dos rectângulos. Determinou, então, graficamente os 

pontos de intersecção das duas funções:

António: (…) Agora na 2.4. vou pôr na calculadora uma função com 8, 
para fazer uma linha, e a partir dessa linha para cima tem área superior a 
8 metros e depois vou ver os pontos de intersecção. (…)

Na questão 3. são apresentadas várias representações gráficas e é solicitada uma 

expressão que as defina algebricamente. Na sua resolução António, recorre à estratégia 

de usar a família de funções polinomiais, utilizando o teorema fundamental da Álgebra.

Nas três primeiras representações é possível identificar graficamente o valor exacto dos 

zeros das funções. O aluno identifica-os e aplica com facilidade a estratégia definida:

António: Vou ver os zeros e usar o teorema fundamental. O primeiro 
zero é -3, por isso vou por (x + 3), o segundo zero é duplo e é o zero, por 
isso vou por x ao quadrado e o outro é 3, por isso (x – 3)… Vou experi-
mentar assim, com o a igual a 1 [Introduz na calculadora e confirma] Dá 
mesmo igual. [Escreve] 

Figura 34 – Entrevista 2 (questão 3. - 1.º gráfico)

Em todos os casos, mostra reflectir sobre a sua resposta, tentando justificá-la 

através da identificação de uma janela de visualização que permita obter uma represen-

tação o mais próxima possível da dada:
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António: No segundo vou usar o mesmo processo. Tenho os zeros. 
Acho que o 5 é um zero duplo, o zero é simples e o -3, que também é 
simples… [Introduz na calculadora] Estou a tentar encontrar uma boa 
representação para ver estes valores todos… [Continua] 
Professora: Está muito diferente?
António: Não. Não está tão compacto, mas… Sim é esta a função. 
Experimentei, mudei a escala e dá, com o a igual a 1. [Escreve]

Figura 35 – Entrevista 2 (questão 3. - 2.º gráfico)

No último gráfico apresentado nesta questão não é possível identificar o valor 

exacto do zero da função. Por essa razão, António reconhece que não pode continuar a 

usar a mesma estratégia e começa por pensar no possível grau do polinómio que define 

a função dada:

António: Agora esta parece uma função do 3.º grau, mas também pode 
ser outra… De grau 5, por exemplo, que tenha este tipo de aspecto na 
parte central… [Pensa] Este valor do zero não é 1, pois não?
Professora: Não.
António: [Pensa] Vou-me recordar um pouco das funções do 3.º grau 
[utiliza a calculadora] e vou pôr na máquina a x3… [Após algumas expe-
riências na calculadora] Esta é parecida …

Após identificar o possível grau da função, o aluno segue uma estratégia por 

tentativas. Atribui valores aos vários coeficientes que constituem um polinómio do 3.º

grau, justificando os valores que vai atribuindo segundo a influência que considera 

terem no gráfico da função:

Professora: Qual?
António: A x3 +5. É parecida, mas o zero parece-me que não é o mes-
mo. Aqui dá 1,7 e aqui [gráfico do enunciado] parece estar mais próxi-
mo do 1. Talvez tenha a ver com a abertura… Vou experimentar por 
uma abertura diferente…OK, acho que já está. Dupliquei a abertura para 
ficar mais fechada, pus -2x3+5 e, pelo menos aquela parte do zero já está 
mais próxima (dá 1,35), a intersecção com os yy também é igual, mas a 
forma é um pouco diferente… Vou experimentar mudar a escala … Vou 
tentar pôr a escala que a stôra tem… OK, não é bem igual… [Pensa] 
Vou mudar o -2 para -3… Não, não dá… Aqui a inclinação da curva não 
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está bem igual… [Pensa] Vou experimentar com valores de x2 para ver 
se não altera os zeros, porque se alterar é que é mais difícil… [Experi-
menta]… Não alterou… E se eu puser só x [Experimenta]… Alterou…
Vou pôr -x… [Continua a experimentar] Já tive uma mais parecida… 
Acho que já está igual.

Preocupa-se em justificar as várias tentativas que faz, mostrando reflexão sobre 

a influência dos vários monómios que constituem um polinómio de grau 3:

António: -2x3 – x + 5. Eu fiz por tentativas. Primeiro experimentei com 
x2, mas não dava. Depois experimentei com x mais cinco, mas o zero 
alterava e ficava maior, por isso pus –x e vi que o zero estava mais pró-
ximo do um e aqui não está muito bem, depois experimentei com o valor 
2 e achei que ficava mais próxima… [Pensa] Mas posso experimentar 
com o 2 aqui… [Experimenta] Acho que deve ser uma destas, mas acho 
que é esta [a primeira].

Figura 36 – Entrevista 2 (questão 3. - 4.º gráfico)

Da tarefa proposta na segunda entrevista, esta foi a questão que o aluno conside-

rou mais difícil, uma vez que considerou ter que realizar demasiadas tentativas até 

encontrar uma expressão que pudesse corresponder à representação gráfica dada:

Professora: O que pensas sobre a tarefa que realizaste? Em qual das 
questões sentiste mais dificuldade? Em que questões te sentiste mais à 
vontade?
António: Achei mais ou menos fácil. Só aqui a última é que achei um 
bocado difícil…Fiz muitas tentativas… De resto, acho que não era muito 
difícil.

Quando questionado sobre a paridade das funções representadas graficamente na 

questão 3., o aluno mostra compreender a sua relação quer com a representação gráfica, 

quer com a representação algébrica. Numa primeira fase, indica correctamente a parida-

de das funções apresentadas, justificando a sua resposta sob o ponto de vista das sime-

trias observadas nos respectivos gráficos:
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Professora: OK. Agora peço-te que me digas se estas funções são pares 
ou ímpares e porquê.
António: Esta [a primeira] é par, porque há uma simetria em relação ao 
yy, esta [a segunda] não é nada, esta [a terceira] também não e esta [a 
quarta] também não… [Pensa] Pois, só se passasse no zero é que podia 
ser ímpar.

Peço-lhe, então uma generalização sobre a garantia de paridade de uma função 

polinomial. Para responder a esta questão, o aluno recorre ao método algébrico:

Professora: Então e que condições se pode garantir a paridade de uma 
função?
António: Deixe-me recordar como é que é… [Pensa e escreve] 

Figura 37 – Entrevista 2 (questão 3. – complementar)

Após alguma hesitação em recordar a definição algébrica de função par e ímpar, 

António consegue estabelecer a generalização pedida, justificando a sua resposta com 

exemplos de polinómios que tinha observado no estudo da questão 3. O aluno indicia 

uma boa compreensão da influência que o grau dos monómios que constituem o poli-

nómio que define a função dada tem na paridade da função:

António: Portanto, para ser ímpar f(-x) = -f(x). Então, posso garantir que 
é ímpar se só tiver valores com x e sempre de grau ímpar, ou seja se não 
houver termo independente. Por exemplo, esta aqui [2x3 + 5] se não 
tivesse o + 5 aqui o menos apanhava o 2x3, porque como o x é elevado a 
um grau ímpar, muda o sinal e basta estar um que não seja de grau ímpar 
que já não dá, porque aí o –x elevado ao grau par dava positivo.
Professora: Então e par?
António: O par posso garantir sempre que todos forem de grau par e 
também não houver termo independente. Porque se forem todos de grau 
par o facto de estar aqui o menos não vai influenciar. Por exemplo, se 
for ao quadrado ou elevado a 4 não vai influenciar, porque vai dar sem-
pre positivo e fica igual a f(x)… [Pensa] Mas talvez possa haver termo 
independente, porque isto só vai influenciar o x e o termo independente 
também é de grau par, é x elevado a zero. Por isso dá.
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Em suma, António revela ser capaz de definir com facilidade estratégias para 

resolver problemas com funções. As estratégias que utiliza são: (i) recurso a famílias de 

funções quadráticas, interpretando os vários aspectos das respectivas expressões algé-

bricas; (ii) uso do modelo da proporcionalidade, para identificar relações em figuras 

geométricas; (iii) manipulação algébrica, com transformação simultânea de expressões; 

(iv) representação e resolução gráfica de funções e inequações dadas algebricamente; e 

(v) por tentativas, fazendo variar elementos de representações algébricas. O aluno apre-

senta, também, facilidade em aplicar a estratégia que define, revelando um bom desem-

penho nos cálculos necessários para a aplicação da estratégia, no trabalho com as 

expressões algébricas e na utilização da calculadora gráfica. Mostra, ainda, alguma 

preocupação em justificar a estratégia definida e em reflectir nas respostas que vai 

encontrando.

5.3.3. Formulação, teste e justificação de conjecturas

Na situação descrita na questão 1.2., ao analisar o significado dos valores 1 e -5, 

formula uma conjectura:

António: (…) E não sei se o 5 também não tem a ver com a intersecção 
com os yy… Vou ter que experimentar noutras funções para ver se dá… 
[Utiliza a calculadora].

Mostra, assim, preocupação em testar a sua conjectura, realizando experiências 

para mais casos particulares:

Professora: O que é o que estás a experimentar?
António: Estou a ver com x + 4… E dá. O valor do primeiro factor, nes-
te caso x – 1, dá um zero que é 1 e o outro, x + 4, dá outro zero que é - 4 
e é também o valor da intersecção com os yy.
Professora: E se os zeros fossem outros, será que se mantinha essa 
situação?
António: Talvez não… [Experimenta na calculadora] Já não se manti-
nha, por exemplo se aqui [apontando para x -1] fosse 2 duplicava, dava -
10. [Continua a experimentar] Mas, se fosse aqui x -1 dava sempre a 
intersecção com os yy. [Escreve]

Ao tentar encontrar uma justificação para a regularidade encontrada, é conduzi-

do a uma generalização quando verifica que o valor da intersecção do gráfico das fun-

ções com o eixo dos yy é igual a um dos zeros, porque o outro zero é 1. Quando começa
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a mudar esse valor verifica que a intersecção com o eixo dos yy é igual ao produto dos 

zeros da função, estabelecendo assim uma generalização da sua conjectura inicial:

Professora: Então qual seria, em qualquer função, a intersecção com os 
yy?
António: Ia ser um vezes o outro… Era o produtos dos zeros. [Escreve]

Figura 38 – Entrevista 2 (questão 1.2.- continuação)

A conjectura formulada nesta questão tem uma importância significativa em 

termos matemáticos e revela a sua aptidão para relacionar as representações algébrica e 

gráfica de funções.

Na questão 1.3., uma pequena investigação sobre a influência do parâmetro a no 

gráfico das funções da família y = (x – a) (x + 1), António explora alguns casos particu-

lares, atribuindo valores ao parâmetro a. Na investigação que realiza, o aluno identifi-

cando regularidades relacionadas com os valores dos zeros e com o ponto de intersecção 

com o eixo dos yy. E, em cada caso que testa, mostra preocupação em confirmar a con-

jectura que formulou anteriormente:

António: Aqui para investigar os gráficos das funções vou experimentar 
substituir o a por 2… [Faz experiências na calculadora] Agora vou por 
3. Portanto o a continua a ser um dos zeros. Quando o a é 2, os zeros são 
-1 e -2. Quando o a é 3, os zeros são o -1 e o -3. Ou seja, o a tem a ver 
com os zeros e acho que tem a ver com a intersecção com os yy. Deixe 
ver… [Experimenta] Sim, dá. A intersecção com os yy é outra vez o 
produto dos zeros. É a vezes -1. [Escreve]

O aluno identifica claramente quais os valores que poderiam alterar o compor-

tamento gráfico da família de funções dada, aproveitando todos os testes que realiza 

para confirmar e justificar a conclusão a que chegou anteriormente. 

Professora: Quais os valores que experimentastes?
António: Dei valores positivos e negativos… [Pensa] Mas também pode 
tomar o valor 1 ou zero. Se for zero, um dos zeros é zero e o outro é -1. 
E a intersecção com os yy fica zero, porque zero vezes -1 dá zero [Con-
firma na calculadora].
Professora: E se o a for 1?
António: Aí há um zero duplo e confirma-se a intersecção com os yy, 
que é 1.
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Figura 39 – Entrevista 2 (questão 1.3.)

Mais uma vez, as conjecturas que António formula são significativas. Uma vez 

que o aluno já conhecia a identificação dos zeros das investigações realizadas na aula, 

neste caso, o aspecto mais interessante do seu raciocínio, está na identificação da inter-

secção do gráfico com o eixo dos yy como sendo o produto dos zeros da função.

Na questão 2.4., quando procura na calculadora gráfica o primeiro ponto de 

intersecção entre as funções dadas, formula uma conjectura sobre o segundo ponto de 

intersecção. Fundamenta a sua conjectura com base em regularidades que encontrou na 

resolução de problemas durante as aulas e procura uma justificação plausível:

António: (…) Para que a área não seja inferior pode ter esse valor 2,21 
(aproximado) e o outro acho que é 5,79. [Verifica na calculadora, encon-
trando o segundo ponto de intersecção entre as duas funções] É. Porque 
é a soma. Não sei porquê, mas já de outra vez me apercebi disso… Tal-
vez pela simetria da parábola…

Figura 40 – Entrevista 2 (questão 2.4.)

A conjectura de António revela uma analogia com situações com que se deparou

durante as aulas e é indicadora da sua capacidade para identificar regularidades. No 

entanto, na justificação que apresenta poderia ir um pouco mais longe.

No 3.º gráfico da questão 3, formula uma conjectura sobre o valor do parâmetro a:

António: Agora acho que vejo já aqui que o a tem que ser negativo, 
porque a função vem de baixo, está ao contrário das outras. Os zeros são 
-3, -2, 1,2 e 3 e vou experimentar pôr o a com o valor -1. 



93

Ao realizar esta experiência, refuta de imediato a conjectura formulada. Nessa 

altura revela alguma reflexão e preocupação em justificar quer a razão da sua conjectu-

ra, quer a razão da sua refutação:

António: [Experimenta] Afinal aquilo que eu disse do menos não se 
verifica, porque é ao contrário. Talvez seja por ser uma função do 5.º 
grau. Se calhar o que disse não se aplica nestas funções, por ser de grau 
ímpar… [Pensa]
Professora: Porque é que tinhas dito isso?
António: Porque nas outras dava sempre positivo e como esta estava ao 
contrário. Mas vendo bem, estas são de grau par e esta é de grau ímpar, 
por isso é diferente… Já experimentei e o a é 1. [Escreve]

Figura 41 – Entrevista 2 (questão 3. - 3.º gráfico)

A questão que levanta é significativa, pois o aluno estabelece uma comparação 

com as duas primeiras funções, nas quais o valor de a era positivo. Mas mais significa-

tiva é a forma como justifica a refutação da sua conjectura, relacionando a paridade da 

função apresentada com os limites do gráfico no infinito.

Deste modo, António revela facilidade em observar regularidades em casos par-

ticulares. O aluno mostra alguma facilidade em generalizar as regularidades que encon-

tra e em formular conjecturas. De forma análoga, apresenta facilidade em testar as con-

jecturas formuladas e, com base nesses testes, validá-las ou refutá-las. Em qualquer caso 

tenta sempre apresentar uma justificação que lhe pareça aceitável.

5.4. A evolução do desempenho do aluno

Antes da unidade de ensino, António revela aptidão para interpretar e compreen-

der problemas envolvendo funções. Apresenta alguma destreza no trabalho com as 

representações verbal e numérica de funções, bem como com a conversão entre elas. No 

entanto, revela dificuldades na interpretação de aspectos das funções lineares (constante 

de proporcionalidade, propriedades da representação gráfica) bem como no trabalho 

com a representação algébrica de funções. Mostra facilidade na definição e aplicação de 

estratégias de resolução de problemas com funções. Porém, sempre que aplica uma 

determinada estratégia na resolução de um problema, considera que as soluções estão
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correctas e não mostra muita preocupação em verificar essas soluções, nem em reflectir 

sobre elas. Revela também facilidade em formulação e testar conjecturas. Não apresenta 

dificuldades na sua justificação, embora só o faça quando solicitado. 

Durante a unidade, as dificuldades manifestadas na primeira entrevista são com-

pletamente ultrapassadas. Através da resolução de problemas contextualizados adquire 

uma plena compreensão das funções nas suas diferentes formas de representação. Desde 

que compreendeu o significado das expressões algébricas e as relacionou com as restan-

tes formas de representar funções, a manipulação algébrica passou a ser um dos seus 

pontos fortes. Nas tarefas de carácter investigativo continua a manifestar facilidade para 

observar regularidades e formular conjecturas, confirmando a sua tendência para a for-

malização das conjecturas formuladas.

Após a unidade de ensino, António revela interpretar e compreender com facili-

dade problemas que envolvem funções. Revela aptidão para trabalhar com as várias 

formas de representação de função e com a conversão entre elas. Apresenta, ainda, faci-

lidade em relacionar os objectos matemáticos com o significado que assumem no con-

texto dos problemas. Na definição de estratégias de resolução de problemas, também 

revela destreza, aplicando com agilidade as estratégias que define, revelando alguma 

reflexão nas respostas encontradas e procurando justificar a estratégia definida. Mostra 

também facilidade em formular, testar e justificar conjecturas.


