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Resumo 

 

 O desenvolvimento da capacidade dos alunos raciocinarem matematicamente é 

um dos objetivos mais ambiciosos da Matemática escolar. Para promover este 

desenvolvimento, um passo fundamental é conhecer melhor como os alunos raciocinam 

nas aulas de Matemática. Assim, esta investigação tem por objetivo analisar os 

processos de raciocínio de alunos do 9.º ano na resolução de tarefas e problemas 

algébricos envolvendo números reais e inequações e compreender de que modo os 

processos de raciocínio se relacionam com as representações utilizadas e com a 

compreensão de conceitos e procedimentos algébricos. O quadro teórico, além de 

abordar a complexidade do raciocínio matemático salientando a generalização e a 

justificação enquanto processos centrais do raciocínio, dá também atenção às 

representações e aos processos de significação. A investigação segue uma abordagem 

qualitativa e interpretativa, na modalidade de observação participante. A recolha de 

dados, realizada numa turma de 9.º ano, inclui a gravação em vídeo das aulas em que 

decorre a unidade de ensino “Números reais e inequações”, as produções dos alunos 

referentes às tarefas propostas e registos em diário de bordo.  

 Os resultados mostram que os alunos têm facilidade na formulação de 

generalizações, maioritariamente resultantes de abordagens indutivas partindo de um ou 

mais casos particulares. No entanto, alguns alunos baseiam as suas generalizações em 

propriedades matemáticas, formulando generalizações de cunho mais dedutivo. No que 

respeita à apresentação de justificações, os alunos tendem a não a fazer 

espontaneamente, mas fazem-na decorrendo do questionamento. As justificações que 

apresentam baseiam-se em conhecimentos anteriores, propriedades ou conceitos 

matemáticos ou em contraexemplos que refutem uma afirmação. Os resultados 

mostram, ainda, que, por um lado, as representações utilizadas parecem não limitar o 

desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos. Por outro lado, havendo 

dificuldades nas conexões entre os conceitos e propriedades necessários à consecução 

da tarefa, existem também dificuldades nas generalizações e justificações, pelo que os 

processos de raciocínio surgem intrinsecamente relacionados com os processos de 

significação. 

 

Palavras-chave: Raciocínio Matemático, Álgebra, Números reais, Inequações 
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Abstract 

 

 The development of students' mathematical reasoning is one of the most 

ambitious aims of school mathematics. To promote this development, an essential step 

is to understand deeper how students’ reason in mathematics classrooms. Therefore, this 

research aims to analyze reasoning processes of grade 9 students while solving tasks 

and algebraic problems concerning real numbers and inequalities and to understand how 

reasoning processes relate to the representations used and with the understanding of 

algebraic concepts and procedures. The theoretical framework addresses the complexity 

of mathematical reasoning, stressing generalization and justification as core processes 

of reasoning, and emphasizes representations and sense making. The methodology is 

qualitative and interpretive, following a participant observation approach. The data 

collection is held in a grade 9 class and includes video records of lessons of the teaching 

unit “real numbers and inequalities”, students’ written work on tasks and researcher 

journal records. 

The results show that students are at ease in formulating generalizations, mostly 

resulting from inductive approaches starting from one or more particular cases. 

However, some students based their generalizations on mathematical properties, 

formulating generalizations in a more deductive way. In contrast, justification is not 

spontaneous for students, but it arises from questioning. Justifications are founded on 

previous knowledge, properties or mathematical concepts or counterexamples that 

refute a statement. The results also show that the representations used seem not to limit 

development of students’ mathematical reasoning. Furthermore, if there are difficulties 

in the connections between concepts and properties required to achieve the task, there 

are also difficulties in generalizations and justifications. Thus, reasoning processes 

appear intrinsically related to sense making. 

 

Keywords: Mathematical reasoning, Algebra, Real numbers, Inequalities 
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Capítulo 1  

 

 

Introdução 

 

 

 

 Neste primeiro capítulo começo por apresentar e enquadrar, no contexto da 

Matemática escolar atual, os motivos que me conduziram à elaboração desta 

investigação sobre o raciocínio matemático em alunos do 9.º ano no estudo dos números 

reais e inequações. Seguidamente, apresento o objetivo do estudo que me proponho a 

desenvolver e as respetivas questões orientadoras. 

 

1.1. Motivações, enquadramento e relevância do estudo 

 

 Na nossa sociedade, a perceção de que a Matemática desenvolve o raciocínio faz 

parte do senso comum. Contudo, se nos questionarmos sobre o modo como a 

Matemática desenvolve o raciocínio ou mesmo sobre o que é o raciocínio, o senso 

comum já não apresenta respostas tão claras. Na verdade, desenvolver o raciocínio não 

é uma competência da Matemática em si, mas antes uma necessidade para a sua 

compreensão. 

 Assim, no ensino da Matemática, um dos objetivos mais ambiciosos é o 

desenvolvimento da capacidade dos alunos raciocinarem matematicamente. A simples 

aprendizagem de conceitos, algoritmos e procedimentos rotineiros é insuficiente para 

levar os alunos a perceber a Matemática como uma disciplina lógica e coerente (ME, 

2007). Inclusivamente, para que exista uma compreensão efetiva dos procedimentos por 

parte do aluno, é necessário o desenvolvimento do raciocínio. Esta compreensão efetiva 

passa não só pela aplicação dos procedimentos, mas também por compreender porque 

funcionam, como podem ser utilizados e como os seus resultados podem ser 
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interpretados (NCTM, 2009). Ou seja, como refere o NCTM (2007), “ser capaz de 

raciocinar é essencial para a compreensão da Matemática” (p. 61).  

Ora, enquanto professora de Matemática do 3.º ciclo do ensino básico, uma das 

minhas principais preocupações é estimular a compreensão da Matemática, visando 

contribuir para o sucesso escolar dos alunos e para o seu gosto pela disciplina. Deste 

modo, a necessidade de promover situações que desenvolvam nos alunos a capacidade 

de raciocinar matematicamente surge como central e fundamental no meu trabalho em 

sala de aula. 

O atual programa de Matemática do ensino básico (ME, 2007), no que diz 

respeito à capacidade de raciocinar matematicamente e no final do ensino básico, 

propõe que os alunos sejam capazes de (i) formular, testar e demonstrar conjeturas; (ii) 

distinguir entre uma demonstração e um teste de uma conjetura e fazer demonstrações 

simples; (iii) identificar e usar raciocínio indutivo e dedutivo; (iv) compreender o papel 

das definições em Matemática; (v) distinguir uma argumentação informal de uma 

demonstração e (vi) selecionar e usar vários tipos de raciocínio e métodos de 

demonstração. Para que os alunos desenvolvam plenamente a capacidade de raciocinar 

matematicamente é proposto ao professor que dê “atenção aos raciocínios dos alunos, 

valorizando-os, procurando que eles os explicitem com clareza, que analisem e reajam 

aos raciocínios dos colegas” (ME, 2007, p. 9), ou seja, “aprende-se a raciocinar 

raciocinando e analisando os raciocínios realizados por nós e pelos outros” (Ponte & 

Sousa, 2010, p. 32). Contudo, proporcionar aos alunos situações que impulsionem o 

desenvolvimento do raciocínio matemático não é simples. 

Sendo o raciocínio matemático um hábito mental (NCTM, 2007), desenvolvê-lo 

só é possível num ambiente de aprendizagem coerente em que a sua utilização seja 

consistente e não reservada apenas a determinados tópicos matemáticos. Neste contexto, 

a seleção de tarefas a propor e o estudo do modo de conduzir a sua realização assume 

um papel central para proporcionar aos alunos um percurso favorável ao 

desenvolvimento da capacidade de raciocinar matematicamente e, consequentemente, 

promotor da aprendizagem. Para que o desenvolvimento do raciocínio matemático nos 

alunos seja efetivo é necessária uma melhor compreensão sobre como podem as tarefas 

ser direcionadas para esse efeito, como devem ser apresentadas aos alunos, como é feita 

a sua discussão e quais as suas implicações para a compreensão da Matemática. Neste 

âmbito, a criação, experimentação e avaliação de atividades para a sala de aula que 

levem os alunos a desenvolver o raciocínio constitui um importante desafio para o 
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ensino (Arcavi, 2006). Algumas investigações empíricas (Azevedo, 2009; Francisco & 

Maher, 2010; Henriques, 2010) salientam a resolução de problemas e as tarefas de 

caráter exploratório ou investigativo, assim como a sua discussão em grande grupo 

(Cengiz, Kline, & Grant, 2011), como suscetíveis de contribuir para o desenvolvimento 

do raciocínio matemático dos alunos. Contudo, continuamos relativamente pouco 

informados sobre como os professores podem realizar um trabalho na sala aula, 

nomeadamente no 3.º ciclo, tendo em vista desenvolver esta capacidade nos alunos. 

Assim, é necessário perceber melhor como podem os professores ensinar os alunos a 

raciocinar (Brodie, 2010). 

Um passo fundamental para promover o desenvolvimento do raciocínio 

matemático em sala de aula é conhecer melhor como os alunos raciocinam no âmbito da 

disciplina de Matemática, pois compreender os modos como os alunos raciocinam é 

essencial para desenvolver estratégias para ultrapassar as suas dificuldades, o que 

promove melhores aprendizagens e o desenvolvimento e avaliação de estratégias de 

ensino (Babai, Eidelman, & Stavy, 2012). Assim, e neste contexto, surge como 

pertinente a realização de uma investigação com base em tarefas direcionadas para o 

desenvolvimento do raciocínio matemático, que procurem proporcionar uma 

aprendizagem significativa de diferentes tópicos, com o intuito de estudar os processos 

de raciocínio utilizados pelos alunos. Além destas características, a investigação foca-se 

no tema da Álgebra, antes de mais, por se tratar de um tema que me interessou 

especialmente ao longo do meu percurso escolar. Particularmente durante a minha 

formação inicial, as abordagens referentes a este tema foram as que mais me suscitaram 

interesse pelas suas potencialidades enquanto promotoras da compreensão da 

Matemática como um todo. Por outro lado, esta opção por um estudo sobre o raciocínio 

matemático, focado no tema da Álgebra, surge amplamente relacionada com o seu atual 

papel e a relevância na Matemática escolar e com a estreita relação entre este tema e o 

próprio desenvolvimento do raciocínio matemático. Na verdade, esta relação é 

implicitamente assumida pelo programa ao mencionar que o ensino-aprendizagem se 

desenvolve sobre quatro eixos fundamentais, sendo um destes o pensamento algébrico 

(ME, 2007).  

É de notar que, por um lado, em Portugal, os estudos em Álgebra no ensino 

secundário, em particular no tópico das funções, são já significativos tanto em 

quantidade como em qualidade. Por outro lado, a generalização do atual programa de 

Matemática do ensino básico (ME, 2007) tem originado diversos estudos relativos à 
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aprendizagem da Álgebra nos primeiros anos. No entanto, tem sido dada reduzida 

importância à investigação sobre a aprendizagem da Álgebra numa fase intermédia, ou 

seja, no final do ensino básico. Neste contexto, a minha opção por estudar o 

desenvolvimento do raciocínio de alunos do 3.º ciclo tem por base a minha situação 

profissional e a constatação da ausência de investigação neste ciclo no âmbito do 

raciocínio matemático em Álgebra. A opção pelo 9.º ano prende-se essencialmente com 

o facto de se tratar de um ano de final de ciclo e ainda de final do ensino básico, 

permitindo perspetivar os processos de raciocínio dos alunos de acordo com os 

objetivos propostos pelo programa de Matemática (ME, 2007) para o final do ensino 

básico. 

Assumido o interesse e relevância do tema da Álgebra e a opção pelo 9.º ano, 

seleciono para esta investigação os tópicos Números reais e Inequações. A opção por 

estes tópicos surge como pertinente atendendo não apenas ao reduzido número de 

estudos sobre eles realizado, como também à estreita relação existente entre estes 

tópicos e a linguagem algébrica, reconhecidamente fundamental para a Matemática 

escolar. Assim, ainda que o tópico Números reais pertença ao tema dos Números e 

Operações no programa de Matemática (ME, 2007), encontra-se estreitamente 

relacionado com o tópico Inequações pertencente ao tema da Álgebra. Esta relação é 

explícita no próprio programa ao referir que “os intervalos, como subconjuntos de R, 

têm uma importância particular porque se ligam diretamente ao estudo das inequações” 

(ME, 2007, p.49). Para o 3.º ciclo, no tema Álgebra, o programa refere ainda que 

“estabelecer conexões com (…) os Números e Operações contribui para evitar uma 

abordagem à Álgebra apenas como um conjunto de regras e procedimentos a 

memorizar” (p. 56). Assim, a articulação entre um tópico do tema Números e Operações 

– Números reais – e um tópico do tema Álgebra – Inequações – é, por si só, promotora 

do desenvolvimento do raciocínio matemático na medida em que o estabelecimento de 

conexões se encontra intimamente relacionado com este raciocínio. 

 Neste quadro, a investigação tem por base uma unidade de ensino relativa aos 

tópicos Números reais e Inequações e é desenvolvida numa turma do 9.º ano. Com este 

estudo pretendo compreender melhor os processos de raciocínio dos alunos no final do 

ensino básico e, assim, contribuir para o meu desenvolvimento profissional. Espero 

ainda que a investigação possa contribuir para um aprofundamento do conhecimento 

sobre a problemática em estudo no seio da comunidade educativa, particularmente 
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professores do final do ensino básico e início do ensino secundário, e no âmbito da 

investigação em Educação Matemática. 

 

1.2. Objetivos e questões do estudo 

 

O objetivo deste estudo é analisar os processos de raciocínio de alunos do 9.º 

ano na resolução de tarefas e problemas algébricos envolvendo números reais e 

inequações e compreender de que modo os processos de raciocínio se relacionam com 

as representações utilizadas e com a compreensão de conceitos e procedimentos 

algébricos. Deste objetivo resultam as seguintes questões de investigação: 

 

i) Como se caracterizam os processos de raciocínio usados pelos alunos na 

resolução de problemas e de tarefas de exploração nos tópicos Números 

reais e Inequações? 

ii) Que representações e processos de significação estão envolvidos na 

resolução de problemas e de tarefas de exploração nos tópicos Números 

reais e Inequações? 

iii) Que relações existem entre os processos de raciocínio envolvidos, as 

representações utilizadas pelos alunos e a sua compreensão dos conceitos 

e procedimentos algébricos?  

iv) De que modo as tarefas propostas na unidade de ensino contribuem para 

o desenvolvimento da capacidade dos alunos usarem diferentes processos 

de raciocínio nos tópicos Números reais e Inequações? 
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Capítulo 2 

 

 

Raciocínio Matemático 

 

 

 

Tendo em vista discutir, do ponto de vista teórico, o que se entende por 

raciocínio matemático nesta investigação, este capítulo consiste na apresentação do 

estado da arte referente à problemática do raciocínio matemático. Deste modo, são 

passados em revista os seguintes temas: raciocínio matemático e tipos de raciocínio 

matemático, processos de raciocínio matemático, raciocínio algébrico, representações, 

conexões e processos de significação. 

 

2.1. Raciocínio matemático e tipos de raciocínio matemático 

 

Como refere Wundt (1912), o pensamento constitui um aspeto complexo e 

irregular do ser humano. Nesta perspetiva, no ensino e na aprendizagem da Matemática, 

o desenvolvimento do pensamento matemático não pode ser considerado simples ou 

simplificável e passa necessariamente pelo desenvolvimento do raciocínio matemático. 

 

2.1.1. Raciocinar matematicamente 

 

Sendo o raciocínio fundamental para a compreensão da matemática, impõe-se 

uma discussão sobre o que se entende por raciocinar matematicamente. Para Oliveira 

(2008), a expressão raciocínio matemático é utilizada para referir “um conjunto de 

processos mentais complexos através dos quais se obtêm novas proposições 

(conhecimento novo) a partir de proposições conhecidas ou assumidas (conhecimento 

prévio)” (p. 3). Assim, raciocinar é fazer inferências, ou seja, usar a informação 

existente para chegar a novas conclusões. Numa perspetiva dedutiva, defendida por 
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Aliseda (2003), o raciocínio matemático identifica-se com a inferência lógica, 

caracterizada pela certeza e pela monotonicidade, ou seja, pela existência de uma 

relação necessária entre as premissas e a conclusão e pela irrefutabilidade das 

conclusões obtidas. Brousseau e Gibel (2005), definem dedutiva e matematicamente o 

que é um raciocínio matemático, indicando que é uma relação R entre dois elementos A 

e B tais que: (i) A é uma condição ou um facto observável; (ii) B é uma consequência, 

uma decisão ou um facto previsto; e (iii) R é uma relação, uma regra ou algo 

considerado como conhecido ou aceite que leva o aluno, no caso da condição A ser 

satisfeita ou o facto A ocorrer, a decidir B, prever B ou constatar que B é válido. Outros 

autores alargam o raciocínio matemático ao campo indutivo, em que se formula uma 

generalização a partir da identificação de uma certa característica comum a diversos 

casos, e abdutivo, em que se formula uma generalização estabelecendo uma relação 

entre diversos aspetos de certa situação (Rivera & Becker, 2009). Por exemplo, Russel 

(1999) refere que, na aprendizagem da Matemática, o raciocínio é “o que usamos para 

pensar sobre as propriedades de um determinado objeto matemático e desenvolver 

generalizações que se apliquem a toda a classe de objetos” (p. 1). Também Lannin, Ellis 

e Elliot (2011) consideram que o raciocínio matemático é “um processo evolutivo de 

conjeturar, generalizar, investigar porquê e desenvolver e avaliar argumentos” (p. 10). 

Assim, esta caraterização acomoda perspetivas diversas sobre o raciocínio matemático. 

Dependendo da ênfase dada a este ou aquele aspeto no raciocínio matemático, o que é 

entendido por um autor como fundamental ou mais característico do raciocínio, pode 

não o ser por outro. Deste modo, raciocinar matematicamente pode dizer respeito tanto 

a aspetos lógicos como a processos intuitivos, incluindo a formulação de novas ideias e 

a consecução e validação de novas conclusões. 

Oliveira (2002), ao estudar o raciocínio do ponto de vista epistemológico, 

identificou quatro grandes tipos de raciocínio: (i) indutivo; (ii) dedutivo; (iii) abdutivo; 

e (iv) transformativo. A promoção de um ambiente de sala de aula que exija a reflexão e 

em que o professor monitorize os tipos de raciocínio dos alunos é estritamente 

necessária para o desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos (NCTM, 2007). 

Assim, o conhecimento de algumas diferenças e semelhanças entre estes tipos de 

raciocínio constitui um ponto de partida para a compreensão do que caracteriza o 

raciocínio matemático e dos seus processos. 

Raciocínio indutivo. Segundo Pólya (1954a), os processos de indução iniciam-se 

muitas das vezes através da observação, é a partir desta que se desenvolvem conjeturas 
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que devem necessariamente ser testadas. O autor refere ainda outros processos 

relevantes no raciocínio indutivo e que ocorrem frequentemente durante a resolução de 

problemas matemáticos, nomeadamente a generalização, a especialização e a analogia. 

A analogia, em particular, de acordo com Pólya (1954a) e Oliveira (2002), encontra-se 

estreitamente relacionada com a indução. Oliveira (2002) salienta que “quem induz fá-

lo por analogia, i.e., a pessoa infere a semelhança das conclusões a partir da diferença 

dos factos” (p. 174). Por outro lado, é através do raciocínio indutivo que se 

desenvolvem conjeturas que podem ser verificadas através de processos de 

demonstração como a indução matemática (Pólya, 1954a). Neste sentido, o raciocínio 

indutivo é heurístico, desenvolvendo-se do particular para o geral, sem uma conclusão 

necessária e com um papel de criação de conhecimento (Oliveira, 2002). 

Raciocínio dedutivo. O raciocínio dedutivo é o mais característico da 

matemática. É um raciocínio formal, muito relacionado com as demonstrações 

dedutivas e lógicas. Tal como Ponte, Branco e Matos (2009) referem, “raciocinar 

envolve sobretudo encadear asserções de forma lógica e justificar esse encadeamento” 

(p. 89). Neste sentido, desde que a cadeia de deduções esteja isenta de erros “o 

raciocínio dedutivo produz conclusões que são necessariamente válidas” (Oliveira, 

2008, p. 7). O raciocínio dedutivo constitui, assim, “o elemento estruturante, por 

excelência, do conhecimento matemático” (Oliveira, 2002, p. 178). É um raciocínio 

lógico, desenvolvido do geral para o particular, com uma conclusão necessária e com 

um papel de validação de conhecimento (Oliveira, 2002). O raciocínio dedutivo é, 

portanto, um tipo de raciocínio fundamental em Matemática. 

Raciocínio abdutivo. Oliveira (2002) defende que “a demonstração (referente ao 

raciocínio dedutivo) esconde o trabalho do matemático que é mais relevante de um 

ponto de vista epistemológico, ou seja, a criação matemática, propriamente dita” (p. 

176). É neste contexto que surge o raciocínio abdutivo, enquanto promotor da 

descoberta científica. Intrinsecamente ligada ao raciocínio abdutivo encontra-se a noção 

de plausibilidade (Oliveira, 2002), sustentada já previamente por Pólya (1954b). A 

plausibilidade tem, segundo este autor, um papel essencial tanto na descoberta de factos 

matemáticos como na descoberta de soluções para problemas e na invenção da 

demonstração. Assim, raciocinar abdutivamente envolve formular conjeturas plausíveis 

sobre uma determinada situação, verificando-as e testando-as no sentido de validar o 

seu significado no contexto em questão (Rivera & Becker, 2009). Estas conjeturas 

baseiam-se nas relações estabelecidas entre os vários aspetos da situação. Neste sentido, 
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o raciocínio abdutivo permite não só gerar hipóteses explicativas como avaliar hipóteses 

no sentido de inferir a melhor explicação (Oliveira, 2002). Este tipo de raciocínio é um 

raciocínio crítico, desenvolvido a partir de factos tendo em vista uma explicação, com 

uma conclusão plausível e com um papel de explicação e criação de conhecimento 

(Oliveira, 2002).  

Raciocínio transformativo. Para Oliveira (2002), o raciocínio transformativo 

assenta em duas ideias fortes: (i) a ideia de operação (mental ou física); e (ii) a ideia de 

dinamismo. Para este autor, trata-se de um raciocínio desenvolvido a partir de imagens 

mentais com vista a uma explicação ou validação, que poderá ter uma conclusão 

necessária ou não e desempenha um papel de criação ou de validação de conhecimento. 

Ao ser dinâmico, pode ser heurístico, lógico ou crítico. De acordo com Oliveira (2002), 

as imagens mentais presentes continuamente no pensamento são dinâmicas e permitem 

inferir transformações que alargam o âmbito da exploração de uma situação matemática, 

o que leva o autor a argumentar que o raciocínio transformativo é potencialmente mais 

rico que os restantes tipos de raciocínio. Contudo, o autor nota também que este tipo de 

raciocínio é mais exigente quanto às condições que o possibilitam: (i) curiosidade 

relativamente ao funcionamento de um sistema matemático; e (ii) a capacidade alargada 

de traduzir o sistema numa representação mental ou física que possa ser posta a 

“funcionar” (Oliveira, 2002). 

 Considerando os aspetos apresentados para os tipos de raciocínio analisados, o 

raciocínio indutivo, dedutivo e abdutivo são aqueles que apresentam características mais 

facilmente identificáveis em sala de aula. Já o raciocínio transformativo, pelas 

condições que o possibilitam e por se basear em imagens mentais, é mais dificilmente 

observável ou identificável. 

 

2.2. Processos de raciocínio matemático 

 

O raciocínio matemático surge enquanto capacidade transversal no atual 

programa de Matemática do ensino básico (ME, 2007), onde é salientada a necessidade 

de uma atenção permanente a esta capacidade em todo o ensino básico. Contudo, dada a 

sua complexidade e abrangência, esta capacidade inclui uma variedade de processos, 

nomeadamente a formulação de questões, a formulação e teste de conjeturas e a 

realização de justificações.  
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Conjeturar consiste em raciocinar sobre as relações matemáticas para 

desenvolver afirmações que têm o intuito de ser verdadeiras, mas que não se conhecem 

como tal (Lannin, Ellis, & Elliot, 2011). Ao fazê-lo, os alunos identificam pontos 

comuns entre vários casos, desenvolvendo generalizações que os levam a usar e 

clarificar o significado de conceitos, símbolos e representações. Muito mais do que 

afirmações sobre objetos particulares, a Matemática procura fazer afirmações gerais 

sobre grandes classes de objetos. Por isso, a generalização constitui uma modalidade 

particularmente importante de formulação de conjeturas. Por outro lado, no final do 

ensino básico, espera-se que os alunos sejam capazes de justificar afirmações apoiando-

se em procedimentos, propriedades e definições matemáticas (ME, 2007). Assim, a 

formulação de conjeturas, particularmente generalizações, e a justificação surgem como 

processos centrais no raciocínio matemático. 

 

2.2.1. Conjeturas e generalização 

 

No 1.º ciclo do ensino básico, os alunos devem ser estimulados e incentivados a 

formular e testar conjeturas relativas a situações matemáticas simples, na medida em 

que estes processos constituem um aspeto importante do raciocínio matemático (ME, 

2007). Para a formulação, aperfeiçoamento e teste de conjeturas é necessário que sejam 

criados contextos de aprendizagem que o proporcionem. Questões como O que achas 

que vai acontecer a seguir? Qual é o padrão? Isto é sempre verdade ou só algumas 

vezes? podem ajudar os alunos a formular conjeturas (NCTM, 2007). O professor pode 

também estimular os alunos a desenvolver processos de demonstração informais, 

utilizando exemplos e contraexemplos. 

No 2.º ciclo, o desenvolvimento do raciocínio matemático, no que se refere aos 

seus processos, passa não só pela formulação e teste de conjeturas, mas especificamente 

pela formulação e teste de generalizações e ainda pela justificação fazendo deduções 

informais (ME, 2007). Neste ciclo, os alunos deverão “formular conjeturas sobre 

relações matemáticas, investigar essas conjeturas e elaborar argumentos matemáticos 

baseados nas suas experiências” (NCTM, 2007, p. 223). Contudo, as conjeturas dos 

alunos, referentes a propriedades e relações, poderão ser incorretas. Nesta situação, a 

análise da conjetura poderá levar o aluno a recorrer à utilização de contraexemplos, o 

que faz parte integrante do raciocínio matemático. 
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Quanto ao 3.º ciclo do ensino básico, para que os alunos se tornem competentes 

na utilização adequada dos raciocínios indutivo, dedutivo e abdutivo, é necessário que 

haja espaço para a discussão de conjeturas e afirmações matemáticas com o professor e 

os colegas (NCTM, 2007). Neste ciclo, os alunos deverão, entre outros objetivos, ser 

capazes de formular, testar e demonstrar conjeturas (ME, 2007), bem como ser capazes 

de distinguir e utilizar raciocínios indutivos, dedutivos e abdutivos. Assim, é expectável, 

nestes níveis de ensino, que os alunos utilizem processos de raciocínio matemático 

como a formulação de uma conjetura plausível, a verificação desta conjetura e a 

apresentação da resolução utilizada, ainda que desprovidos do formalismo associado à 

demonstração matemática (NCTM, 2007). 

A generalização, enquanto conjetura com características particulares, tem um 

papel essencial na compreensão da Matemática pois este processo de raciocínio é uma 

das bases da construção da Matemática enquanto ciência. Formular uma generalização 

matemática envolve uma afirmação sobre uma propriedade, conceito ou procedimento 

que se pretende válido para um conjunto alargado de objetos ou condições matemáticas. 

No contexto matemático, uma generalização, muitas vezes denominada teorema, é 

considerada válida apenas se demonstrável. No entanto, no âmbito da Educação 

Matemática, a validade de uma generalização deve ser considerada de acordo com as 

capacidades, conhecimento e competências dos alunos. Becker e Rivera (2005) 

defendem que em situações do dia-a-dia, os alunos estão naturalmente predispostos a 

realizar generalizações. No estudo do desempenho de alunos do 6.º ano em tarefas com 

sequências, Lannin (2005) destaca que os alunos mostram uma ótima capacidade de 

formular generalizações, ainda que utilizem diferentes estratégias e justificações para 

essa formulação. Contudo, é amplamente reconhecido que generalizar é uma tarefa 

desafiante para muitos alunos (Zazkis, Liljedahl, & Chernoff, 2008). Particularmente, 

Becker e Rivera (2005) num estudo com alunos do 9.º ano na realização de tarefas 

envolvendo sequências lineares, salientam que, por vezes, os alunos não conseguem 

realizar generalizações por não mostrarem flexibilidade no uso de conexões entre várias 

formas de representação e estratégias para formularem a generalização. Neste sentido, 

ainda que os alunos possam mostrar uma apetência natural para a formulação de 

generalizações, o trabalho continuado com generalizações é necessário para que 

desenvolvam estratégias que permitam a formulação de generalizações válidas e 

adequadas à situação em questão.  
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Ao longo do percurso escolar dos alunos, é necessário que seja promovida e 

compreendida a transição entre as generalizações baseadas maioritariamente em 

observações empíricas e casos particulares e as generalizações baseadas numa coerência 

lógica pouco ou nada sustentadas pela experiência empírica (Carraher, Martinez, & 

Schliemann, 2008). No âmbito das generalizações baseadas em observações empíricas 

ou casos particulares, Radford (2003), considera três tipos de generalização: factual, 

contextual e simbólica. A generalização factual surge quando a observação empírica ou 

casos particulares são diretamente aplicados a novos casos particulares, sem alteração 

do conjunto de objetos matemáticos que está a ser utilizado. A generalização contextual, 

ainda que seja igualmente baseada em observação empírica ou casos particulares, 

pressupõe um alargamento a um novo conjunto de objetos matemáticos. A 

generalização simbólica é aquela que envolve na sua formulação a compreensão e 

utilização da linguagem algébrica. Assim, e particularmente no tema da Álgebra, os 

alunos devem primeiro aprender a formular generalizações em tarefas nas quais têm a 

possibilidade de observar padrões e relações. Numa segunda fase, devem formular 

generalizações utilizando a notação algébrica para que posteriormente, numa última 

fase, lhes seja possível obter novas informações ao refletirem sobre as expressões 

algébricas produzidas pelos próprios ou por outrem (Carraher, Martinez, & Schliemann, 

2008). É, portanto, necessário promover a formulação de generalizações nestas diversas 

fases pois grande parte da compreensão referente a objetos algébricos advém das 

atividades de generalização em Álgebra (Kieran, 2007). 

Na formulação de generalizações, Galbraith (1995) distingue entre os alunos que 

seguem abordagens empíricas, testando alguns casos, e os que seguem uma abordagem 

dedutiva. Nos que seguem abordagens empíricas, este autor distingue ainda dois grupos: 

os que fazem testes ao acaso, de modo arbitrário, e aqueles em que a escolha dos casos a 

testar é guiada pela sua compreensão do domínio da conjetura que está a ser testada. Por 

seu lado, os alunos que seguem abordagens dedutivas enfrentam três etapas: (i) 

“reconhecer a relevância de um certo princípio externo”; (ii) “reconhecer o modo em 

que o princípio é útil”; e (iii) “aplicar o princípio apropriadamente” (Galbraith, 1995, 

pp. 415-6), podendo o insucesso ou o erro ocorrer em qualquer das etapas. Por seu lado, 

Lithner (2000, 2003, 2008), em diversas investigações sobre os processos de raciocínio 

dos alunos, indica que estes, na resolução de tarefas, tendem a focar-se sobretudo no 

que lhes é familiar e no que recordam a um nível superficial, dando pouca atenção às 

propriedades matemáticas dos conceitos envolvidos, mesmo quando estes poderiam 
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proporcionar acentuados progressos. Refere que, nos poucos casos em que as estratégias 

dos alunos se apoiam em conceitos matemáticos relevantes, o raciocínio tende a ser 

dominado por imagens guardadas na memória e por rotinas familiares. 

No ensino básico, para a formulação de generalizações é necessário que as 

tarefas propostas estejam associadas a situações exploratórias que envolvam e/ou 

suscitem a criação de casos particulares com características passíveis de generalizar a 

um conjunto mais alargado de dados (Carraher, Martinez, & Schliemann, 2008). 

 

2.2.2. Justificação 

 

O desenvolvimento do raciocínio matemático não se inicia de um modo 

matematicamente formal. Os resultados de investigação realizada em diversos países 

indicam que “apenas a um nível avançado os alunos reconhecem a necessidade de um 

raciocínio convincente com base num conjunto de pressupostos explícitos” (Galbraith, 

1995, p. 412). Por isso, é necessário que os alunos sejam incentivados a apresentar 

justificações, ainda que sem o rigor associado à demonstração matemática formal. Deste 

modo, para que desenvolvam o raciocínio matemático, logo no 1.º ciclo do ensino 

básico, os alunos devem ser incentivados a explicar as suas ideias e processos e a 

justificar resultados matemáticos (ME, 2007). A importância da justificação, nos 

primeiros anos de escolaridade, é também realçada pelo NCTM (2007) ao referir que 

“desde as suas primeiras experiências no campo matemático, é importante ajudar as 

crianças a compreenderem que as afirmações deverão ser sempre justificadas” (p. 61). 

Estas justificações, nos primeiros anos, necessitam de uma grande intervenção do 

professor para que os alunos sejam efetivamente estimulados a explicar e justificar as 

suas afirmações. Questões como Por que é que pensas que isto é verdade? e Alguém 

aqui acha que a resposta é diferente, e porquê? sugeridas pelo NCTM (2007, p. 61) ou 

como Porquê?, Porque será que isto acontece? e O que acontece se…? sugeridas no 

programa de Matemática (ME, 2007, p. 30), são questões que, se colocadas 

frequentemente, permitem aos alunos criar hábitos de justificação que estimulam o 

pensamento, organizando-o e desenvolvendo o raciocínio matemático. Contudo, não só 

não é expectável que os alunos justifiquem as suas afirmações sem a intervenção do 

professor, como também não é expectável que os alunos argumentem matematicamente 

nos primeiros anos. No 1.º ciclo, espera-se que a justificação seja bastante informal e 

recorra a exemplos específicos. Todavia, “os alunos deverão aprender e chegar a acordo 
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sobre o que deverá ser aceite como argumento válido” (NCTM, 2007, p. 61) para que 

compreendam desde cedo a existência de suposições específicas e de regras no 

raciocínio matemático. 

No 2.º ciclo, de acordo com o programa de Matemática do ensino básico (ME, 

2007), os alunos devem ser capazes de explicar e justificar processos, resultados e ideias 

matemáticas com vista a uma maior formalização, recorrendo a exemplos e 

contraexemplos e à análise exaustiva de casos. Neste ciclo, tal como recomenda o 

NCTM (2007), os alunos devem começar a fundamentar os seus argumentos na análise 

de propriedades, estruturas e relações, adquirindo prática na elaboração de argumentos 

matemáticos. A justificação deve, assim, começar a adquirir alguma formalização, 

sendo imperativo que o professor contribua para que os alunos clarifiquem e organizem 

os seus raciocínios, colocando questões como Como fizeste? Porque consideras que o 

que fizeste está certo? O que acontecerá se…? Isto verificar-se-á sempre? (Ponte & 

Sousa, 2010, p. 32) ou como Porque será que isso acontece? A resposta está bem 

justificada? Haveria outras justificações? (ME, 2007, p. 26). 

No 3.º ciclo do ensino básico espera-se que a justificação englobe uma 

argumentação apoiada em procedimentos, propriedades e conceitos matemáticos, 

fundamentando matematicamente as afirmações em todas as atividades realizadas (ME, 

2007). É também espectável que os alunos sejam capazes de distinguir uma 

argumentação informal de uma argumentação formal. O NCTM (2007) defende ainda 

que os alunos “deverão expor os seus argumentos matemáticos a outros públicos, para 

além dos seus professores e colegas” (p. 310) na medida em que esta situação cria a 

necessidade de desenvolver argumentos convincentes baseados em várias evidências. 

Ainda que sem alcançar o rigor associado à demonstração matemática, as justificações 

deverão apresentar algumas das suas características, sendo mais formais do que em 

ciclos anteriores.  

Ainda que com uma proeminência menos evidente, também o programa de 

Matemática A (ME, 2001) refere que “o estudante deverá ser solicitado frequentemente 

a justificar processos de resolução” (p. 11). No ensino secundário, a justificação deve 

envolver um reportório de processos de raciocínio mais sofisticados e “os padrões para 

a aceitação de explicações deverão tornar-se mais rigorosos” (NCTM, 2007, p. 404). No 

ensino secundário, a disciplina de Matemática A remete para justificações formais, 

salientando a lógica e o raciocínio dedutivo como temas transversais a todo o programa. 

Nesta fase do percurso escolar, o aluno “deverá ser solicitado frequentemente (…) a 
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encadear raciocínios, a confirmar conjeturas, a demonstrar fórmulas e alguns teoremas” 

(ME, 2001, p. 11). Também as noções elementares de lógica, úteis à clarificação de 

processos e de raciocínios, devem ser introduzidas no ensino secundário. Contudo, 

salienta-se ainda que, apesar da necessidade de utilizar justificações matemáticas mais 

formais (identificadas no programa como demonstrações), estas não se referem a 

demonstrações dedutivas espectáveis no ensino superior em teorias matemáticas 

formais. No ensino secundário, a capacidade de raciocinar matematicamente e de 

utilizar este raciocínio nos processos de demonstração deverá permitir aos alunos: (i) 

formular argumentos diretos para estabelecerem a validade de uma conjetura; (ii) 

compreender que o facto de terem diversos exemplos consistentes com uma conjetura 

sugere que seja verdadeira, mas não o prova; (iii) compreender que a determinação de 

um único contraexemplo prova que a conjetura é falsa; (iv) compreender o poder da 

demonstração dedutiva na determinação de resultados; e (v) produzir argumentos 

lógicos e apresentar demonstrações formais que expliquem eficazmente o seu raciocínio 

(NCTM, 2007).  

Ao longo do ensino básico e secundário, a explicação e justificação de 

conclusões permitem aos alunos esclarecer o seu raciocínio, contribuindo para o 

desenvolvimento de um raciocínio matemático de grande qualidade. Deste modo, a 

justificação, enquanto aspeto do raciocínio matemático, deve ser incentivada nos 

primeiros anos de escolaridade, sendo depois reforçada em todo o percurso escolar dos 

alunos. Particularmente no 9.º ano, enquanto ano terminal do ensino básico, é relevante 

considerar os aspetos que devem ser desenvolvidos até ao final do ensino básico e o que 

se pretende no ensino secundário, no sentido de preparar os alunos para um processo 

contínuo de aprendizagem. 

Assim, no final do ensino básico, como indicam Lannin, Ellis e Elliot (2011), 

deve procurar-se que os alunos (i) façam justificações através de argumentos lógicos 

baseados em ideias já compreendidas anteriormente, (ii) justifiquem refutações partindo 

do facto de uma determinada afirmação ser falsa, (iii) avaliem a validade dos 

argumentos utilizados, (iv) tenham presente que uma justificação matemática não é um 

argumento baseado na autoridade, perceção, senso comum ou exemplos particulares, e 

(v) procurem justificar o porquê de uma generalização ser verdadeira ou falsa, 

investigando quais os fatores que podem influenciar essa generalização. Assim, as 

justificações dos alunos, de acordo com Lannin (2005), podem ser agrupadas em cinco 

níveis, de acordo com a sua complexidade: nível 0 - não justificar, quando as respostas 
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não incluem uma justificação; nível 1 - apelo a autoridade externa, quando é utilizada 

uma referência a um outro indivíduo ou material de referência; nível 2 - evidência 

empírica, quando a justificação se baseia em exemplos particulares; nível 3 - exemplo 

genérico, quando a justificação é dedutiva mas expressa para uma situação particular; e 

nível 4 - justificação dedutiva, quando a validade da justificação assenta num argumento 

dedutivo que é independente dos casos particulares. 

No que respeita à refutação de afirmações, Galbraith (1995) indica que os alunos 

mostram muitas vezes dificuldade em compreender que um contraexemplo de uma 

afirmação matemática deve satisfazer as condições dadas e violar as suas conclusões e 

indica também que os alunos mostram dificuldade em aceitar que um só caso seja 

suficiente para refutar uma afirmação. Por outro lado, ainda no que se refere à refutação 

de afirmações, Coffland (2012) salienta que a utilização de exemplos empíricos pode 

levar a conclusões erróneas se não forem considerados todos os fatores ou casos 

necessários à refutação da conclusão, pelo que o professor deve destacar a utilização de 

vários fatores nos processos de raciocínio indutivo. 

Assumindo que a explicação e justificação de conclusões permitem aos alunos 

evidenciar e esclarecer o seu raciocínio (NCTM, 2007), cabe ao professor criar 

situações em que a justificação tenha um papel central. Por outro lado, é necessário que 

os alunos compreendam o tipo de justificações que são válidas matematicamente e que, 

pela sua formulação, contemplam poder matemático (Lannin, 2005). Assim, promover o 

raciocínio matemático implica uma intervenção explícita que passa por levar os alunos a 

dar sentido a justificações existentes, pedir uma justificação alternativa, salientar o que 

valida uma justificação, enfatizar a explicação do “porquê” ou ainda redirecionar os 

alunos para o contexto (Bell, 2011). Este incentivo promove a progressão entre as 

justificações simples e informais e as justificações formais, muitas vezes próximas a 

demonstrações. 

 

2.3. Raciocínio algébrico 

 

Sendo o raciocínio reconhecido como inseparável das representações e da 

linguagem através da qual se expressa (Arzarello, Bazzini, & Chiappini, 2001), um dos 

temas privilegiados para o seu desenvolvimento é a Álgebra, que constitui a base da 

linguagem simbólica da Matemática.  
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2.3.1. Pensamento algébrico e raciocínio algébrico 

 

O programa de Matemática do ensino básico assume que o ensino-aprendizagem 

se deve desenvolver em torno de quatro eixos fundamentais, sendo um desses eixos o 

pensamento algébrico (ME, 2007). Por outro lado, é ainda evidenciado que deverá ser 

dada uma atenção permanente ao desenvolvimento do raciocínio matemático, sendo 

uma capacidade fundamental para a aprendizagem da Matemática. Sendo o raciocínio 

algébrico uma das áreas do raciocínio matemático, o programa defende, assim, por um 

lado, o desenvolvimento do pensamento algébrico e, por outro, o desenvolvimento do 

raciocínio algébrico. Na literatura, a distinção entre pensamento e raciocínio nem 

sempre é clara e muitos autores referem-se unicamente ao pensamento algébrico, não 

salientando o raciocínio algébrico. Contudo, o desenvolvimento do pensamento 

algébrico, defendido pelo programa de Matemática (ME, 2007), envolve diversas 

vertentes, como o uso de representações, a resolução de problemas, a modelação de 

situações e o raciocínio algébrico de cunho mais formal (Ponte, Branco, & Matos, 

2009). Deste modo, quando alguns autores referem o pensamento algébrico sem um 

foco específico nas representações ou na resolução de problemas e modelação, colocam 

o foco exatamente no raciocínio algébrico e não no pensamento algébrico na sua 

generalidade. 

 

2.3.2. Álgebra, raciocínio algébrico e sentido de símbolo 

 

A Álgebra que se espera desenvolver ao longo de todo o ensino básico não pode, 

de acordo com o atual programa (ME, 2007), resumir-se à capacidade de manipular 

símbolos. Esta visão, talvez habitual, da Álgebra enquanto mera manipulação simbólica 

influencia grandemente o modo como é abordada em sala de aula (Kaput, 2008). 

Portanto, se o que pensamos que é a Álgebra tem um peso significativo no modo como 

a abordamos, é necessária uma visão mais abrangente e mais aprofundada da Álgebra 

que possa levar à Matemática escolar todo o aprofundamento e poder deste tema 

matemático (Kaput, 2008). Esta visão mais abrangente implica necessariamente o 

desenvolvimento do pensamento algébrico e em particular o raciocínio algébrico. 

 Para dar alguma estrutura à complexidade de ideias, notações e atividades 

envolvidas na Álgebra e no raciocínio algébrico, Kaput (2008) defende uma perspetiva 

de simbolismo. Nesta perspetiva, o autor enfatiza dois aspetos centrais da Álgebra: (i) 
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Álgebra como simbolizando sistematicamente generalizações de regularidades e 

restrições; e (ii) Álgebra como raciocínio guiado sintaticamente e como ações em 

generalizações expressas em sistemas simbólicos convencionais (Kaput, 2008). Estes 

aspetos encontram-se ainda incorporados em três domínios: (i) Álgebra como estudo de 

estruturas e sistemas abstratos de procedimentos e relações, incluindo os que provêm da 

Aritmética (Álgebra enquanto Aritmética generalizada) e do raciocínio quantitativo; (ii) 

Álgebra como estudo das funções, relações e variações associadas; e (iii) Álgebra como 

aplicação de um conjunto de linguagens de modelação tanto fora como dentro da 

matemática (Kaput, 2008). Neste contexto, o raciocínio algébrico surge como um 

conjunto de processos de simbolismo complexos que servem não só para a 

generalização como também para o raciocínio com generalizações. 

 Assim, para que os alunos desenvolvam o raciocínio algébrico é necessário que 

se apropriem dos conceitos e estruturas algébricas e que compreendam não só a 

manipulação simbólica, mas também o registo simbólico de ideias e a linguagem 

simbólica como meio para tirar ilações sobre a situação em causa (NCTM, 2007). A 

Álgebra e o raciocínio algébrico dependem deste modo, mais do que da manipulação 

simbólica, do desenvolvimento do sentido de símbolo. Surge assim como razoável a 

noção de sentido de símbolo na Álgebra com uma perspetiva paralela à de sentido de 

número na Aritmética (Arcavi, 1994). 

De acordo com Arzarello, Bazzini e Chiappini (2001), a incapacidade dos alunos 

relacionarem as expressões simbólicas com o seu significado leva a incorreções e a 

manipulações cegas de símbolos algébricos. Muitas vezes, os alunos não só ignoram o 

significado correto de fórmulas e conceitos, como criam os seus próprios significados 

baseados em pressupostos erróneos. Por outro lado, também já é sabido que os alunos 

sentem dificuldades na aprendizagem da linguagem algébrica. Investigações recentes 

mostram que a tendência para a aplicação rotineira de procedimentos algébricos parece 

dificultar o teste e justificação de conjeturas por argumentação sintática insuficiente 

(Henriques, 2010). Também Nabais (2010) refere que mesmo alunos com boa 

capacidade de manipulação e boa compreensão das propriedades operacionais e 

estruturais da Álgebra, focando-se demasiado na manipulação, desviam-se do foco das 

questões. Por outro lado, os alunos apresentam dificuldades em dar resposta a tarefas 

que envolvam o raciocínio algébrico, muitas vezes por não estarem habituados a este 

tipo de tarefas e não saberem que estratégias utilizar (Brodie, 2010). Assim, o raciocínio 

algébrico, para além da capacidade de manipulação simbólica, requer o 
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desenvolvimento do sentido de símbolo que fornece as ferramentas necessárias para um 

desempenho eficaz e eficiente nos processos de teste e de demonstração (Arzarello et 

al., 2001).  

Ainda que o raciocínio algébrico seja reconhecido como sendo inseparável da 

linguagem formal, através da qual se expressa, é redutor acreditar que o raciocínio 

algébrico se limita a mecanismos de manipulação (Arzarello et al., 2001). O raciocínio 

algébrico, como anteriormente referido, desenvolve-se em grande parte através do 

sentido do símbolo. Deste modo, um dos maiores problemas no desenvolvimento do 

raciocínio algébrico deve-se aos alunos não compreenderem a flexibilidade dos 

significados dos símbolos em diferentes representações e, consequentemente, darem 

pouco sentido a um símbolo isoladamente (Arcavi, 1994).  

O sentido de símbolo, de acordo com Arcavi (1994) deve incluir: (i) uma 

compreensão e uma perceção estética do poder dos símbolos, ou seja, compreender 

como e quando podem e devem ser usados para apresentar relações, generalizações e 

provas que de outra forma não seriam visíveis; (ii) uma perceção sobre quando 

abandonar os símbolos, em prol de outras abordagens, para progredir num problema ou 

para encontrar uma solução ou representação mais simples ou mais elegante; (iii) a 

capacidade de manipular e de “ler” expressões simbólicas enquanto aspetos 

complementares para resolver problemas algébricos; (iv) a noção de que se podem 

desenvolver relações simbólicas que expressam a informação verbal ou gráfica 

necessária para progredir num problema e a capacidade de desenvolver essas 

expressões; (v) a capacidade de selecionar uma representação simbólica de um 

problema e, se necessário, reconhecer a ineficácia dessa representação e procurar uma 

outra que a substitua; (vi) a consciência da necessidade constante de verificar o 

significado dos símbolos durante a resolução de problemas e a capacidade de comparar 

e contrastar esses significados com as suas próprias intuições ou com a resposta 

espectável do problema; e (vii) a compreensão dos diferentes significados que os 

símbolos podem ter em diferentes contextos. 

Por outro lado, Arzarello, Bazzini e Chiappini (2001) identificam três sentidos 

para expressões algébricas: o significado algébrico, o significado contextual e as 

capacidades ideográficas. O significado algébrico é o mais evidente de uma expressão 

algébrica, representando de um modo conciso o que é representado pela fórmula em si. 

O significado contextual é aquele que depende do domínio do conhecimento segundo o 

qual a expressão algébrica é desenvolvida. Por fim, as capacidades ideográficas são as 
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que permitem alterar, por manipulação, o sentido da expressão algébrica. De acordo 

com estes autores, o poder da Álgebra consiste exatamente na multiplicidade de 

significados incorporados na mesma fórmula ou que podem ser obtidos por 

manipulação dessa fórmula. 

A competência matemática em Álgebra e, em particular, no raciocínio algébrico, 

deve, assim, incluir o sentido de símbolo e os diversos significados das expressões 

algébricas. Contudo, além destes aspetos, a competência em Álgebra deve ainda incluir 

uma paciência intelectual para a compreensão parcial e a confiança de que, com ações 

futuras, o conhecimento avançará. Os alunos devem compreender que tanto o adiamento 

oportuno dos significados, em prol de uma aplicação rápida e eficiente de um 

procedimento, como a interrupção de uma rotina automática, com o objetivo de 

questionar, refletir, conectar ideias, obter soluções ou elaborar novos significados, são 

indispensáveis para um desenvolvimento consistente da Álgebra e do raciocínio 

algébrico (Arcavi, 2006). 

 

2.4. Representações, conexões e processos de significação 

 

O desenvolvimento do raciocínio matemático e em particular do raciocínio 

algébrico depende, não só de processos centrais como a generalização e a justificação, 

mas também de uma compreensão efetiva da Matemática e da Álgebra. Assim, deve 

também ser analisada a presença e relevância das representações no desenvolvimento do 

raciocínio matemático, bem como a relação entre este e as conexões e processos de 

significação. 

 

2.4.1. Representações 

 

Aceder diretamente ao raciocínio matemático dos alunos é, naturalmente, uma 

tarefa impossível. Para aceder a este raciocínio é necessário que os alunos o 

comuniquem e tal comunicação apenas se torna possível através de diferentes 

representações. Deste modo, como refere o NCTM (2007), somente “ao observar as 

suas representações (dos alunos), os professores poderão conseguir compreender os 

modos de interpretação e de raciocínio dos alunos” (p. 76). Contudo, as representações 

não assumem um papel de destaque apenas na comunicação de raciocínios, assumem-no 

também em todo o ensino e aprendizagem da Matemática. Se, para comunicar 
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raciocínios são necessárias representações, para desenvolver o raciocínio matemático 

será também necessário que no ensino e aprendizagem da Matemática sejam enfatizadas 

essas representações. 

O NCTM (2007) indica que as representações são centrais no estudo da 

matemática, na medida em que “os alunos podem desenvolver e aprofundar os seus 

conhecimentos sobre conceitos e relações matemáticas, à medida que criam, comparam 

e utilizam representações diversas” (p. 332). É ainda salientado pelo NCTM que 

“quando os alunos conseguem aceder às representações matemáticas e às ideias que elas 

expressam, ficam com um conjunto de ferramentas que aumentam significativamente a 

sua capacidade de pensar matematicamente” (NCTM, 2007, p. 75). Um dos objetivos 

gerais do programa de matemática do ensino básico foca também a necessidade dos 

alunos conhecerem e compreenderem diferentes tipos de representações, sabendo 

utilizá-las em diferentes situações (ME, 2007). Este programa destaca igualmente que 

“as representações matemáticas desempenham um papel importante em toda a 

aprendizagem desta disciplina (Matemática), e o trabalho com os conceitos matemáticos 

mais importantes deve envolver, sempre que possível, mais do que uma forma de 

representação” (p. 9). Outros autores defendem também a necessidade do estudo das 

representações, nomeadamente Vergnaud (1998) que apresenta duas razões distintas: (i) 

“todos experimentamos representações como um conjunto de imagens internas, gestos e 

palavras” e (ii) “as palavras e símbolos que usamos para comunicar não se referem 

diretamente à realidade, mas a representações de objetos, propriedades, relações, 

processos, ações e construções sobre as quais não existe um acordo automático entre 

duas pessoas” (p. 167). O mesmo autor, citado por Goldin (2008), já em 1987 refere que 

“a representação é um elemento crucial para uma teoria do ensino da matemática, não 

só pelo uso de sistemas simbólicos ser tão importante na matemática (…), mas também 

por duas razões epistemológicas fortes: (i) a matemática desempenha um papel 

essencial na conceptualização do mundo real; (ii) a matemática faz uma ampla 

utilização de homomorfismos nos quais a redução de umas estruturas para outras é 

essencial” (p. 178). Outro autor, Duval (2004), defende ainda que “não é possível 

estudar os fenómenos relativos ao conhecimento sem recorrer à noção de representação 

(…) pois não há conhecimento que um sujeito possa mobilizar sem uma atividade de 

representação” (p. 25). Similarmente, Goldin (2008) apresenta os construtos de 

representação, sistemas de representação e o desenvolvimento de estruturas de 

representação como componentes essenciais para a aprendizagem da matemática. Por 
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outro lado, Greeno e Hall (1997) sublinham a relevância das representações na sua 

relação com o raciocínio ao referirem que “aprender a construir e interpretar 

representações envolve aprender a participar nas práticas complexas de comunicar e 

raciocinar, nas quais as representações são utilizadas” (p. 361). 

Deste modo, as representações constituem um aspeto central no ensino e 

aprendizagem da matemática e, consequentemente, no desenvolvimento e compreensão 

dos processos de raciocínio matemático dos alunos. No entanto, o conceito de 

representação é um conceito complexo que carece de uma caracterização mais 

aprofundada, no sentido da sua utilização tanto para a compreensão como para o 

desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos. 

Segundo Goldin (2008) uma representação é uma configuração que poderá, de 

alguma forma, “atuar no lugar de, ser interpretado como, corresponder a, denotar, 

descrever, encarnar, codificar, invocar, categorizar, ligar com, mediar, produzir, referir 

a, assemelhar, servir como metáfora para, significar, substituir por, sugerir ou 

simbolizar o que está a ser representado” (p. 181). Por seu lado, Duval (2006) salienta 

ainda que os objetos matemáticos nunca devem ser confundidos com a sua 

representação. Contudo, refere também que este é um dos problemas cruciais da 

compreensão matemática, na medida em que, se não é possível aceder a um objeto 

matemático sem as representações, então a distinção entre o objeto representado e a 

representação utilizada torna-se ambígua. Duval (2004) caracteriza também registos 

semióticos de representação como constituindo “a margem de liberdade de um sujeito 

para objetivar ele mesmo uma ideia ainda confusa, um sentimento latente, para explorar 

as informações ou, simplesmente, para as comunicar a um interlocutor” (p. 30).  

Duval (2004) encara as representações semióticas como representações externas, 

sendo as representações mentais encaradas como internas. Também Goldin (2008) 

distingue representações externas e internas, sendo estas últimas as relacionadas com os 

sistemas de representações psicológicas dos indivíduos que não podem, em 

circunstâncias habituais, ser observadas por terceiros. As representações internas são 

abordadas pelo autor como integradas em cinco tipos de sistemas internos inter-

relacionados: (i) os sistemas verbal e semântico; (ii) o sistema imagético; (iii) o sistema 

de notação formal; (iv) o sistema de planeamento, monitorização e controlo de 

execução; e (v) o sistema afetivo. Cada um destes sistemas permite ao indivíduo 

produzir um vasto leque de representações externas complexas e específicas que 

poderão ser interpretadas por terceiros: (i) linguagem oral e escrita; (ii) gestos icónicos, 
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desenhos, representações pictóricas, produções musicais ou rítmicas; (iii) fórmulas 

matemáticas e equações; (iv) expressões de objetivos, intenções, planeamento, 

estruturas de decisão; e (v) contacto visual, expressões faciais, linguagem corporal, 

contacto físico, lágrimas e gargalhadas, e exclamações que transmitem emoções. 

As representações externas permitem processos de construção de representações 

internas. Contudo, os sistemas representacionais externos não são automaticamente 

transferidos para o cérebro humano, mas antes desenvolvidos, num processo de 

construção do conhecimento (Goldin, 2008). Como tal, para analisar a complexidade e 

especificidade dos processos de raciocínio, Duval (2006) assume que devem ser 

consideradas as diferenças entre os vários registos semióticos de representação que são 

usados na atividade matemática. Realça também que o mais relevante para compreender 

os processos de raciocínio, em qualquer atividade matemática, é o foco no nível de 

registos semióticos de representação e não numa representação particular produzida. O 

autor apresenta assim uma classificação dos registos semióticos de representação que 

podem ser mobilizados na atividade matemática (Figura 1).  

 

 REPRESENTAÇÕES resultantes de um dos três tipos de 

OPERAÇÕES DISCURSIVAS: 

1. Denotação de objetos (nomes, marcas,…) 

2. Estabelecimento de relações ou propriedades 

3. Inferência (dedução, computação,…) 

REPRESENTAÇÕES NÃO 

DISCURSIVAS 

(configurações de formas 

1D/2D, 2D/2D, 3D/2D) 

REGISTOS 

MULTI-

FUNCIONAIS 

 

Processos NÃO 

PODEM ser 

transformados em 

algoritmos 

NA LINGUAGEM NATURAL: duas modalidades  

não equivalentes de expressão 

 

- explicações ORAIS 

   

 

- ESCRITAS (visuais): teorema, demonstração, … 

ICÓNICAS: desenho, 

esboço, padrão 

 

 

NÃO-ICÓNICAS: figuras 

geométricas que podem ser 

construídas com ferramentas 

 Representações AUXILIARES transitórias 

sem regras de combinação (suporte livre) 

 

REGISTOS 

MONO-

FUNCIONAIS 

 

A maioria dos 

processos são 

algoritmos 

 

NOS SISTEMAS DE NOTAÇÃO 

 

Só escrito: impossível dizer oralmente 

 

 

Computação, demonstração 

 

COMBINAÇÕES D2 DE 

FORMAS D1 E D0 

(orientadas ou não) 

 

 

Diagramas, gráficos 

Figura 1 – Classificação dos diferentes registos  

(traduzido de Duval, 2006, p.110) 
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Duval (2006) apresenta uma distinção entre registos mono-funcionais e multi-

funcionais, atendendo a que as diferenças são essenciais por se encontrarem 

intrinsecamente ligadas pelo modo como decorre o processo matemático: (i) nos 

registos mono-funcionais, a maioria dos processos assume a forma de algoritmo; e (ii) 

nos registos multi-funcionais os processos nunca podem ser convertidos em algoritmos. 

As representações auxiliares transitórias são representações particulares, onde a sua 

utilização depende somente de quem as interpreta, não sendo tão relevantes para a 

compreensão de processos de raciocínio.  

As setas representadas na Figura 1 representam as possibilidades de 

transformação de e entre representações decorrentes da atividade matemática. Duval 

(2004; 2006) apresenta dois tipos de transformações de representações semióticas que 

considera radicalmente distintas: tratamentos e conversões. Tratamentos são 

transformações de representação que ocorrem dentro de um mesmo registo, 

representadas na Figura 1 pelas setas curvas, que revelam o papel intrínseco dos registos 

semióticos de representação na atividade matemática. São exemplos de tratamentos 

resolver equações ou sistemas de equações, utilizar um cálculo mantendo-se 

estritamente na mesma notação ou ainda completar uma figura utilizando critérios de 

conectividade ou simetria. Por outro lado, conversões são transformações de 

representação, representadas pelas setas lineares da Figura 1, que consistem em 

transformar a representação de um objeto, de uma situação ou de uma informação de 

um dado registo semiótico numa outra representação do mesmo objeto, situação ou 

informação de um outro registo semiótico. As conversões consistem, assim, em 

mudanças de registo semiótico de representação. São exemplos de conversões a 

passagem de uma equação algébrica para a sua representação gráfica ou a passagem de 

uma constatação sobre uma relação em linguagem natural para a sua notação utilizando 

letras.  

A passagem de um registo para outro nem sempre é simples, mas é muitas vezes 

necessária para uma melhor compreensão do objeto em questão. Esta ideia é suportada 

pelo NCTM (2007) ao referir que “representações distintas focam, geralmente, aspetos 

diferentes de relações e conceitos complexos” pelo que, para se tornarem conhecedores 

de conceitos matemáticos, “os alunos necessitam de uma diversidade de representações 

que suportem a sua compreensão” (p. 77). Complementarmente, do ponto de vista 

cognitivo, as aprendizagens fundamentais relativas ao raciocínio requerem, segundo 
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Duval (2004), a diversificação dos registos semióticos de representação, a diferenciação 

entre representante e representado e ainda a coordenação entre os diferentes registos.  

 

2.4.2. Conexões e processos de significação 

 

Também às conexões deve ser atribuído um papel central na compreensão da 

matemática e necessariamente no desenvolvimento do raciocínio matemático. Através 

do estabelecimento de conexões, os alunos desenvolvem a sua capacidade de pensar 

matematicamente e, consequentemente, de raciocinar matematicamente. As conexões 

surgem como uma característica fundamental da atividade matemática, como “um 

elemento estruturante do fazer matemática e do pensar matematicamente” (Carreira, 

2010, p. 18). No programa de Matemática A do ensino secundário a relação entre as 

conexões e o raciocínio matemático pode depreender-se do objetivo de desenvolvimento 

do raciocínio e do pensamento científico que inclui a descoberta de relações entre 

conceitos matemáticos (ME, 2001). No mesmo sentido, o programa de matemática do 

ensino básico salienta que “o estabelecimento de conexões é essencial para uma 

aprendizagem da matemática com compreensão e para o desenvolvimento da 

capacidade de a utilizar e apreciar” (ME, 2007, p. 6). O NCTM (2007) realça ainda que 

“quando os alunos conseguem estabelecer conexões entre ideias matemáticas, a sua 

compreensão é mais profunda e duradoura” (p. 71). As conexões assumem assim um 

destaque significativo no ensino e na aprendizagem da Matemática. 

De acordo com Ponte e Sousa (2010), o uso do termo conexões é recente tanto 

nos documentos curriculares como no discurso profissional. Esta situação remete para a 

pertinência de compreender melhor o que se entende por conexão no contexto do ensino 

da Matemática. Um dos significados que conexão pode assumir, é o de relação, nexo, 

analogia ou afinidade entre coisas diversas (Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea – Academia das Ciências de Lisboa) que será o que melhor se coaduna 

com as conexões em Matemática. Segundo Boavida, Paiva, Cebola, Vale e Pimentel 

(2008), as conexões em Matemática visam não só a criação e exploração de situações 

em que os alunos trabalhem a Matemática ligada a problemas da vida real e a outras 

áreas curriculares, como também, o destaque da relação entre tópicos ou temas 

matemáticos diferentes, ou seja, as conexões com a realidade e com outras áreas do 

saber e as conexões dentro da Matemática. É ainda importante salientar que as conexões 

matemáticas devem ser destacadas e valorizadas não tanto enquanto elemento do 
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conhecimento matemático a ser adquirido, mas essencialmente enquanto prática 

matemática de sala de aula (Carreira, 2010). Para que tal seja possível, é necessário 

promover contextos que habilitem os alunos para (i) reconhecer e usar conexões entre 

ideias matemáticas, (ii) compreender a forma como as ideias matemáticas se 

interrelacionam e se constroem umas a partir das outras para produzir um todo coerente 

e (iii) reconhecer e aplicar a matemática em contextos exteriores a ela própria (NCTM, 

2007). Na sua essência, a ênfase nas conexões matemáticas pretende contrariar as visões 

da matemática enquanto conjunto de conceitos e capacidades desconectados e isolados 

(idem) e impedir que estas visões degenerem em resultados indesejáveis como a 

compartimentação, a fragmentação, o isolamento, a mecanização e a incompreensão 

(Carreira, 2010). 

Estritamente relacionado com as conexões encontra-se o conceito de sense 

making passível de traduzir por processos de significação. Segundo o NCTM, os 

processos de significação consistem em desenvolver a compreensão de uma situação, 

contexto, ou conceito conectando-o com conhecimento existente (NCTM, 2009). Neste 

sentido, os processos de significação apenas surgem ao estabelecer conexões. O 

documento Focus in High School Mathematics: Reasoning and Sense Making (NCTM, 

2009) não assume apenas os processos de significação como um aspeto do raciocínio, 

mas também o raciocínio como aspeto dos processos de significação. Por um lado, o 

raciocínio formal poderá basear-se em processos de significação que identificam 

elementos comuns através de determinadas observações e que percebem como esses 

elementos comuns estabelecem conexões com situações anteriores (idem). Por outro 

lado, um bom raciocínio dedutivo ajuda a compreender o significado do que está a ser 

demonstrado, ou seja, a ver não só o que é verdade mas também porque é verdade 

(Hanna, 2000). Nesta situação são os processos de significação que se baseiam em 

raciocínio. Esta relação permite compreender que, raciocínio e significação, se 

encontram entrelaçados ao longo do processo contínuo entre as observações informais e 

as deduções formais (Figura 2) (NCTM, 2009). 
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Figura 2 – Relação entre raciocínio e processos de significação 

(sense making) (NCTM, 2009, p.4) 

 

Reestruturar o ensino e a aprendizagem da Matemática enquadrando o raciocínio 

e os processos de significação na prática diária de sala de aula aumenta o 

desenvolvimento das competências matemáticas dos alunos tanto a nível dos 

conhecimentos como dos processos (NCTM, 2009). Esta reestruturação não implica um 

“encargo adicional para os professores que se debatem com os alunos que têm 

dificuldades apenas a aprender os procedimentos” (p. 5). Pelo contrário, a estrutura 

proporcionada pelo raciocínio e pelos processos de significação permite uma 

aprendizagem continuada da Matemática com compreensão. 

No seu conjunto, raciocínio, conexões e processos de significação devem ser 

desenvolvidos no ensino e aprendizagem da Matemática para que os alunos possam 

compreendê-la de forma a conseguirem ser bem-sucedidos não só na continuidade do 

seu percurso escolar como também enquanto cidadãos.  
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Capítulo 3 

 

 

Unidade de ensino 

 

 

 

Este capítulo apresenta a proposta pedagógica que informa a unidade de ensino 

que serve de base a esta investigação. Para tal, começa por apontar as orientações gerais 

referentes à promoção do raciocínio em situação de sala de aula e refere o papel 

particular da resolução de problemas e da realização de tarefas de exploração no 

desenvolvimento do raciocínio matemático. De seguida, apresenta a planificação da 

unidade e descreve as tarefas utilizadas, incluindo os seus propósitos. Por fim, aborda o 

papel da avaliação na unidade de ensino. 

 

3.1. Orientações gerais para a promoção do raciocínio matemático 

 

Encarando esta investigação como um contributo para o conhecimento da 

capacidade de raciocinar matematicamente no âmbito algébrico e tendo selecionado os 

tópicos matemáticos Números reais e Inequações, a investigação centra-se numa 

unidade de ensino denominada “Números reais e inequações”. Esta unidade de ensino é 

colocada em prática numa turma do 9.º ano do ensino básico, tendo como principal 

objetivo promover o raciocínio apresentando situações propícias ao seu estudo nas 

aprendizagens referentes aos tópicos Números reais e Inequações. 

As orientações metodológicas gerais do programa de Matemática do ensino 

básico referem explicitamente a importância da promoção do raciocínio enquanto 

orientação estruturante das atividades a realizar na aula (ME, 2007). Segundo o 

programa, cabe ao professor proporcionar frequentemente situações em que (i) “deve 

dar atenção aos raciocínios dos alunos, valorizando-os, procurando que eles os 

explicitem com clareza, que analisem e reajam aos raciocínios dos colegas” e (ii) onde 
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“os alunos possam resolver problemas, analisar e refletir sobre as suas resoluções e as 

resoluções dos colegas” (ME, 2007, p. 9). Por outro lado, segundo indica o NCTM 

(2009), para promover os hábitos de raciocínio dos alunos, o professor deve ainda (i) 

solicitar-lhes que reformulem problemas utilizando as suas próprias palavras; (ii) dar-

lhes tempo para que analisem problemas intuitivamente; (iii) resistir ao impulso de dar 

indicações para a resolução de problemas, encontrando modos de suporte ao 

pensamento e trabalho dos alunos; (iv) colocar questões que promovam o 

aprofundamento da situação, por exemplo “Como sabes que funciona?” ou “Porque 

funciona?”; (v) dar tempo após uma questão para que os alunos possam formular o seu 

próprio raciocínio; (vi) destacar explicações exemplificativas e levar os alunos a refletir 

no que as torna eficientes; e (vii) estabelecer um ambiente de sala de aula em que os 

alunos se sintam confortáveis na partilha e crítica de argumentos. Bell (2011), salienta 

ainda que promover o raciocínio matemático no ensino básico implica uma intervenção 

explícita que passa por levar os alunos a dar sentido a justificações existentes, pedir uma 

justificação alternativa, salientar o que valida uma justificação, enfatizar a explicação do 

“porquê” ou ainda redirecionar os alunos para o contexto. Assim, com o intuito de 

promover ações que suscitem o desenvolvimento do raciocínio, pretende-se que o 

questionamento assuma um papel central durante a unidade de ensino. Tal 

questionamento é suportado por questões de focalização, confirmação e inquirição 

(Ponte, & Serrazina, 2000). As questões de focalização têm por objetivo orientar os 

alunos no sentido de completar a tarefa que se encontram a realizar. As questões de 

confirmação pretendem verificar os conhecimentos dos alunos. As questões de 

inquirição visam o clarificar a situação, criando oportunidades para que os alunos 

tornem explícitos os seus raciocínios, possibilitando também ao professor ter 

conhecimento da compreensão dos alunos referente à atividade que se encontram a 

desenvolver. Complementarmente, e com o objetivo de concretizar o desenvolvimento 

do raciocínio matemático dos alunos, são criadas oportunidades para que os alunos 

aprofundem o seu conhecimento. Estas situações têm como ponto de partida as 

respostas dos alunos às questões de inquirição e podem envolver questões como as 

referidas anteriormente em (iv) que permitem induzir os alunos a estabelecer conexões 

entre ideias matemáticas, promovendo um alargamento do seu conhecimento 

matemático (Cenzig, Kline, & Grant, 2011). 

Nesta investigação, a sala de aula é considerada como meio privilegiado para o 

desenvolvimento da capacidade de raciocinar matematicamente, pelo que, além dos 
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pressupostos anteriores, a seleção das tarefas a realizar durante a unidade de ensino 

assume um papel central. Quanto a este último aspeto, destacam-se os problemas e as 

tarefas de exploração como potenciadoras do raciocínio matemático dos alunos. Ao 

longo de todo o programa, com especial ênfase no 3.º ciclo, as tarefas de exploração são 

apresentadas como promotoras do raciocínio: “ao realizarem explorações e 

investigações, os alunos raciocinam indutivamente quando procuram generalizar 

propriedades encontradas num determinado conjunto de dados” (ME, 2007, p. 63). 

Sendo o 9.º ano o ano terminal do 3.º ciclo, torna-se igualmente relevante observar que 

também o programa de Matemática A do ensino secundário evidencia a importância da 

resolução de problemas e das tarefas de exploração para estimular o raciocínio, 

referindo que estas tarefas facilitam as aprendizagens e reforçam a capacidade de 

raciocinar logicamente “pelas oportunidades de formular e testar conjeturas e de 

analisar contraexemplos, de avaliar a validade de raciocínios e de construir 

demonstrações” (ME, 2001, p. 21).  

Deste modo, os documentos curriculares enfatizam a ideia de que a atividade dos 

alunos, na resolução de problemas e na realização de tarefas de exploração, inclui 

necessariamente a utilização de processos de raciocínio. Por outro lado, tal como 

referido por Ponte e Sousa (2010), os alunos desenvolvem o raciocínio matemático ao 

utilizarem processos de raciocínio. Assim, o trabalho nestas tarefas tem forte potencial 

para contribuir para o desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos. Em 

particular, na resolução de um problema, os processos de raciocínio utilizados incluem a 

formulação de uma estratégia geral de resolução, a realização de um dado passo, 

transformação ou cálculo e a sua justificação. Numa tarefa de exploração, os processos 

de raciocínio utilizados envolvem a formulação de uma conjetura apoiada numa razão e 

a definição de uma estratégia de teste dessa conjetura (Ponte, & Sousa, 2010). A 

resolução de um problema ou de uma tarefa de exploração pode também requerer o uso 

de uma demonstração, suscitando o uso de processos de raciocínio como a formulação 

de uma estratégia geral de demonstração e a formulação de passos justificados que 

levam a uma conclusão. É ainda de notar que, segundo Ponte e Sousa (2010), o 

estabelecimento de relações entre objetos matemáticos ou não-matemáticos é um 

processo de raciocínio fundamental comum à resolução de problemas e de tarefas de 

exploração. Como refere o NCTM (2009), as tarefas de exploração são tanto mais 

eficazes para fomentar hábitos de raciocínio dos alunos quanto mais favorecem o 

envolvimento dos alunos em processos de descoberta.  
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Ainda que o principal foco das tarefas da unidade de ensino seja a resolução de 

problemas e a realização de tarefas de exploração, para uma abordagem completa dos 

tópicos selecionados, são também propostos exercícios destinados à consolidação de 

procedimentos rotineiros, não menosprezando a sua importância na aprendizagem. 

Deste modo, a unidade de ensino é composta por uma sequência de tarefas que 

pretende levar os alunos a raciocinar matematicamente, ao mesmo tempo que promove 

uma aprendizagem significativa dos tópicos Números reais e Inequações. Neste sentido, 

são propostas aos alunos experiências informais antes da manipulação algébrica formal 

respeitante a estes tópicos, de acordo com o proposto no programa de Matemática do 

ensino básico (ME, 2007), tendo em vista a compreensão de conceitos e procedimentos 

e não apenas a memorização de manipulações algébricas eficazes. 

 

3.2. Planificação 

 

 A planificação da unidade de ensino tem em consideração o propósito principal 

de ensino e os objetivos gerais de aprendizagem dos temas Números e Operações e 

Álgebra, respeitantes ao 3.º ciclo do ensino básico, com as devidas adaptações aos 

tópicos Números reais e Inequações. Assim, a unidade de ensino visa: 

 

(i) desenvolver nos alunos o sentido de número real, a compreensão dos 

números reais e das operações, nomeadamente: 

• desenvolver nos alunos a noção de número real; 

• promover a capacidade de operar com números reais, usar as 

propriedades das operações no cálculo e compreender os seus efeitos nos 

números; 

• promover a capacidade de estimar e calcular resultados aproximados, de 

apreciar ordens de grandeza e de avaliar a razoabilidade de um resultado; 

• promover a resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação em 

contextos numéricos. 

(ii) desenvolver nos alunos a linguagem e o pensamento algébricos, bem como a 

capacidade de interpretar, representar e resolver problemas usando 

procedimentos algébricos inerentes às inequações e de utilizar estes 
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conhecimentos e capacidades na exploração de situações em contextos 

diversos, nomeadamente: 

• promover a capacidade de interpretar e representar situações em 

contextos diversos, usando linguagem e procedimentos algébricos; 

• desenvolver a capacidade de resolver problemas, comunicar e raciocinar 

recorrendo a inequações e outros conceitos e procedimentos algébricos. 

 

Com vista à concretização destes objetivos, a unidade contém um conjunto de 

oito tarefas (Anexo 1), de acordo com a distribuição apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Planificação da unidade de ensino 

 

Aula Tarefa Tópicos 
Modo de 
trabalho 

N.º de blocos 
(90min) 

Total de 
blocos 

1 Tarefa 1 Números reais 
Grupos  

(2 a 4 alunos) 
1 1 

2 Tarefa 2 Números reais 
Grupos  

(2 a 4 alunos) 
1 1 

3 
Tarefa 3 Números reais 

Grupos  
(2 a 4 alunos) 

1 
1,5 

4 0,5 

5 Tarefa 4 Números reais 
Grupos  

(2 a 4 alunos) 
1 1 

6 
Tarefa 5 Números reais 

Grupos  
(2 a 4 alunos) 

1 
2 

7 1 

8 Tarefa 6 Números reais 
Grupos  

(2 a 4 alunos) 
1 1 

9 
Tarefa 7 Números reais 

Grupos  
(2 a 4 alunos) 

1 
1,5 

10 
Grupos  

(2 a 4 alunos) 
0,5 

11 Tarefa 8 Inequações 
Grupos  

(2 a 4 alunos) 
1 1 

     10 
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3.3. Tarefas 

 

Considerando que “o conjunto de tarefas selecionadas pode desempenhar um 

papel importante no desenvolvimento do raciocínio do aluno” (Azevedo, & Ponte, 

2011, p. 9), a seleção de tarefas apropriadas é essencial para o ensino e a aprendizagem 

da Matemática e, consequentemente, para atingir os objetivos propostos com esta 

investigação. Assim, as tarefas incluídas nesta unidade de ensino são adaptadas dos 

materiais disponibilizados pela Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular (DGIDC) para o programa de Matemática do ensino básico. A opção pela 

adaptação de materiais já existentes, em lugar de criar novas tarefas, assenta no 

pressuposto de que os materiais disponibilizados pela DGIDC se encontram de acordo 

com o indicado no programa de Matemática do ensino básico. Neste sentido, a 

adaptação permite uma focalização na estruturação ou reestruturação de questões que 

visam promover a capacidade de raciocinar matematicamente. São ainda realizadas 

pequenas alterações a diversas questões para adaptar as tarefas às características da 

turma onde a unidade de ensino é realizada.  

As tarefas desta unidade de ensino são apresentadas detalhadamente de seguida e 

encontram-se integralmente no Anexo 1. 

 

3.3.1. Tarefa 1 – Os números irracionais  

 

A primeira tarefa, apresentada aos alunos no âmbito desta unidade de ensino, 

tem como principal objetivo desenvolver a noção de número real, levando os alunos a 

identificar números racionais e irracionais como números cuja representação decimal é 

uma dízima finita ou infinita.  

A tarefa integra um primeiro conjunto de questões de natureza fechada, que 

podem ser classificadas como exercícios. Este primeiro conjunto de questões intenta 

levar os alunos a recordar os conceitos de dízima finita e infinita periódica e, 

posteriormente, introduzir a noção de número irracional como sendo representado por 

uma dízima infinita não periódica. Considerando que a utilização da calculadora pode 

induzir os alunos em erro na classificação de uma dízima infinita, a questão 4 pretende 

esclarecer que a decisão quanto à irracionalidade de um número não se pode reduzir à 

análise do resultado apresentado na calculadora. Esta questão tem, assim, o intuito de 



35 
 

desenvolver uma noção intuitiva de número irracional associada à sua representação 

decimal.  

Um segundo conjunto de questões, correspondente ao conjunto das subquestões 

da questão 5, tem uma natureza mais exploratória, particularmente as questões 5.4 e 5.5. 

Este conjunto de questões visa levar os alunos a generalizar o processo de 

transformação da representação de um número em dízima infinita periódica para a 

representação do mesmo número em fração. Considerando que a identificação de 

regularidades na questão 5.3 não é imediata, na preparação da tarefa são previstas 

possíveis dificuldades dos alunos na consecução das questões 5.4 e 5.5 consequentes da 

não identificação de tais regularidades. Neste sentido, tendo em atenção as 

características da turma, é definida uma estratégia de atuação que prevê a indicação aos 

alunos da decomposição de uma fração imprópria numa soma de um número inteiro e 

uma fração própria. Esta indicação diminui consideravelmente a dificuldade da questão, 

contudo, permite aos alunos prosseguirem a sua resolução evitando a sua possível 

desmotivação. Nesta tarefa, este segundo conjunto de questões é particularmente 

propenso ao desenvolvimento da capacidade de raciocinar matematicamente na medida 

em que envolve processos de generalização. 

 

3.3.2. Tarefa 2 – Os números reais 

 

Na continuidade da tarefa anterior, a tarefa 2 visa desenvolver nos alunos a 

noção de número real e, ainda, promover as suas capacidades de calcular resultados 

aproximados, de apreciar ordens de grandeza e de resolver problemas, raciocinar e 

comunicar em contextos numéricos. A tarefa tem ainda como objetivos específicos 

representar números reais na reta real, com aproximações apropriadas aos contextos. 

Com exceção das questões 3 e 5, todas as restantes questões desta tarefa são 

exercícios onde se espera que os alunos estabeleçam conexões simples com 

conhecimentos anteriores, como a representação de números na reta real e a 

identificação e comparação de números racionais e irracionais. Estas conexões 

permitem a exploração das relações entre o conjunto dos números reais e os conjuntos já 

estudados anteriormente N, Z e Q. 

A questão 3, ainda que isoladamente tenha uma natureza semelhante à questão 4, 

ao surgir antes desta questão, obriga os alunos a estabelecer conexões com a questão 2 e 

com o teorema de Pitágoras para conseguirem identificar uma estratégia para a sua 
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resolução. Assim, a questão 3 tem uma natureza problemática que a distingue da 

questão 4 na medida em que, para a resolução desta última, os alunos podem utilizar o 

mesmo procedimento que utilizaram para a questão 3. 

A questão 5, apesar de requerer uma ordenação de números reais que não difere 

muito do que pede a questão 6, ao solicitar a explicação referente à ordenação realizada 

utilizando valores exatos, tem uma natureza mais problemática do que as restantes 

questões de ordenação e comparação desta tarefa. Para a sua consecução, os alunos têm 

de mobilizar conhecimentos para produzirem uma justificação válida para a ordenação 

dos números apresentados, baseada em propriedades das operações. Ao requerer um 

processo de justificação, esta questão é a que mais se destaca nesta tarefa como 

potencialmente promotora do desenvolvimento do raciocínio matemático. 

 

3.3.3. Tarefa 3 – Números reais notáveis  

 

A terceira tarefa visa promover a capacidade de operar com números reais e, na 

sequência da tarefa anterior, promover a capacidade de estimar e calcular resultados 

aproximados, de apreciar ordens de grandeza e de avaliar a razoabilidade de um 

resultado. Mais especificamente, no cálculo de resultados aproximados, solicita-se a 

determinação de valores aproximados, por defeito e por excesso, da soma e do produto 

de números reais, conhecidos os valores aproximados por defeito ou por excesso das 

parcelas e dos fatores. Esta tarefa tem ainda por objetivo promover um primeiro 

contacto com uma demonstração por redução ao absurdo. 

Nesta tarefa o primeiro conjunto de questões propostas, referentes ao número π, 

pretende essencialmente levar os alunos a obterem valores aproximados de números 

irracionais através de procedimentos de cálculo. O segundo conjunto de questões 

propostas, referentes ao número √2, inicia-se com a demonstração da irracionalidade do 

número √2 que é apresentada pelo professor com a participação da turma, permitindo 

aos alunos um contacto com a linguagem matemática formal. As questões deste 

segundo conjunto respeitante ao número √2 são, tal como no primeiro conjunto, 

exercícios, ainda que possuam algumas características mais problemáticas. A questão 4, 

considerando que os alunos já construíram na tarefa 2 segmentos de reta com medida 

√2, pode ser considerada um problema para os alunos que tenham dificuldades em 

estabelecer as conexões necessárias entre esta questão e a construção geométrica de um 
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quadrado. A questão 5 pode ser resolvida pelos alunos recorrendo a procedimentos de 

cálculo simples, ainda que para alguns possa constituir um problema dado requerer a 

transformação da linguagem natural escrita em linguagem simbólica sem variáveis. 

Nesta tarefa, o principal contributo para o desenvolvimento do raciocínio matemático 

relaciona-se com o contacto com uma demonstração por redução ao absurdo 

(possivelmente o primeiro para a generalidade ou mesmo a totalidade dos alunos). 

 

3.3.4. Tarefa 4 – Operações no conjunto dos reais  

 

A tarefa 4 visa promover a capacidade de operar com números reais, usar as 

propriedades das operações no cálculo e compreender os seus efeitos nos números. Mais 

especificamente, pretende-se que os alunos reconheçam que as propriedades das 

operações em Q se mantêm em R e que as apliquem na simplificação de expressões. A 

tarefa 4 tem ainda como objetivo promover a resolução de problemas, o raciocínio e a 

comunicação em contextos numéricos. 

A primeira questão é de resolução quase imediata. Contudo, a questão 1.2 

implica uma análise cuidada da definição de inverso apresentada no enunciado da 

questão 1 e a utilização de propriedades das operações para a justificação da afirmação 

que se pretende. As questões 2, 3 e 7 pressupõem a aplicação direta de procedimentos 

de cálculo ou a identificação de propriedades, sendo, nesta tarefa, as questões de 

natureza mais fechada, correspondendo, portanto, a exercícios. 

As questões 4, 5 e 6 são sequenciais e têm uma natureza mais exploratória. A 

resolução da questão 4 implica uma nova resolução da questão 3, sendo que nesta 

segunda resolução da questão 3 é já insuficiente a aplicação direta de um procedimento 

de cálculo, alterando a natureza da questão. Assim, a questão 4 e, de modo mais 

explícito, a questão 5 têm como objetivo a generalização de conclusões passíveis de 

obter na questão 3. A questão 6 visa levar os alunos a verificar que nem todas as 

expressões envolvendo operações com números reais e raízes quadradas têm as mesmas 

propriedades. Nesta questão pretende-se que os alunos encontrem um contraexemplo 

para a afirmação apresentada, verificando que, apesar da primeira igualdade do 

enunciado ser verdadeira, a sua generalização não o é. Nesta tarefa, grande parte das 

resoluções das questões envolvem processos de generalização e/ou de justificação pelo 

que, com exceção das questões 2 e 7, as questões desta tarefa visam contribuir para o 

desenvolvimento do raciocínio matemático. 
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3.3.5. Tarefa 5 – Operações e relações de ordem em R 

 

 A tarefa 5 visa promover a capacidade de operar com números reais, usar as 

propriedades das operações no cálculo, compreender os seus efeitos nos números e 

promover a capacidade de apreciar ordens de grandeza e de avaliar a razoabilidade de 

um resultado. Os objetivos específicos consistem na comparação e ordenação de 

números reais e na compreensão e utilização da transitividade das relações < e > em R. 

Esta tarefa tem ainda como objetivo uma aproximação ao conceito de inequação através 

da manipulação de desigualdades, pretendendo desenvolver nos alunos a linguagem e o 

pensamento algébricos, bem como a capacidade de interpretar, representar e resolver 

problemas usando procedimentos algébricos inerentes às inequações. 

Nesta tarefa, as questões 1 e 2, pretendem a aplicação de procedimentos de 

cálculo e de propriedades das operações, sendo de natureza fechada e podendo ser 

consideradas exercícios. A questão 3 apresenta uma natureza bastante distinta das 

questões anteriores, promovendo primeiramente uma exploração da manipulação de 

desigualdades para um caso particular e posteriormente uma generalização 

correspondente aos princípios de equivalência de inequações.  

As restantes questões da tarefa correspondem a exercícios de aplicação das 

generalizações obtidas na questão 3, ainda que alguns dos exercícios tenham um grau de 

complexidade elevado. Não obstante, a questão 6, ao solicitar uma justificação para a 

conclusão obtida, incentiva os alunos a utilizar processos de justificação que envolvem 

propriedades dos números e das operações, pelo que pode considerar-se um problema e 

não um exercício. Esta tarefa, ainda que não seja explicitamente referido o conceito de 

inequação, serve como ponto de partida para uma compreensão significativa dos 

princípios de equivalência relativos ao tópico das inequações. Nesta tarefa, pela sua 

natureza, a questão 3 é a que mais envolve processos de raciocínio. 

 

3.3.6. Tarefa 6 – Intervalos de números reais 

 

A sexta tarefa da unidade de ensino tem como principal objetivo a representação 

e interpretação de intervalos de números reais simbólica e graficamente, sendo 

igualmente um objetivo da tarefa resolver problemas envolvendo números racionais e 

reais. 
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O primeiro conjunto de questões visa a apropriação das diferentes 

representações de intervalos de números reais, constituindo exercícios. Algumas das 

questões deste conjunto envolvem transformações entre as diferentes representações que 

nem sempre são imediatas, sendo expectáveis algumas dificuldades inerentes a tais 

transformações. Nas restantes questões é solicitada uma interpretação de intervalos de 

números reais, envolvendo as noções de número racional e de número irracional. 

O segundo conjunto de questões desta tarefa, englobando as questões 6 e 7, 

corresponde a um conjunto de problemas que envolvem não apenas as diferentes 

representações trabalhadas nas questões anteriores, mas também conceitos anteriores 

referentes a situações geométricas. A resolução destes problemas envolve a formulação 

de conjeturas e a verificação das mesmas, bem como processos de justificação baseados 

em procedimentos algébricos. Neste sentido, o segundo conjunto de questões é o mais 

direcionado para o desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos. 

 

3.3.7. Tarefa 7 – Conjunção e disjunção de condições 

 

A tarefa 7 pretende levar os alunos a representar e interpretar intervalos de 

números reais, bem com a sua interseção e reunião, simbólica e graficamente. Esta 

tarefa permite explorar diferentes representações de intervalos de números reais, 

ampliando a tarefa anterior a diferentes representações de interseção e reunião de 

intervalos de números reais. 

As questões desta tarefa têm, na sua globalidade, uma natureza exploratória 

solicitando não apenas uma representação imediata de um conjunto de números reais, 

mas essencialmente a capacidade de relacionar diferentes representações como 

representando o mesmo objeto matemático. Esta tarefa, ainda que inclua quase 

exclusivamente questões que envolvem apenas transformações entre representações, 

pode apresentar uma mais-valia para o desenvolvimento do raciocínio matemático 

devido à estreita relação que existe entre este e as representações. 

 

3.3.8. Tarefa 8 – Inequações 

 

A oitava e última tarefa da unidade de ensino visa desenvolver a capacidade de 

resolver problemas, comunicar e raciocinar recorrendo a inequações e outros conceitos e 

procedimentos algébricos. Com este objetivo a tarefa visa desenvolver a compreensão 
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das noções de inequação e de solução de uma inequação, bem como promover a 

resolução de inequações do 1.º grau utilizando as regras de resolução. 

Na primeira questão desta tarefa espera-se que os alunos consigam estabelecer as 

conexões necessárias entre as desigualdades apresentadas e a manipulação de 

desigualdades já utilizada na tarefa 5. Para a consecução desta questão é ainda 

necessário que os alunos consigam representar proficuamente intervalos de números 

reais, que se espera que tenham sido compreendidos com as tarefas 6 e 7. A necessidade 

de estabelecer conexões que permitam justificar as opções tomadas durante a resolução 

desta questão identifica-a como uma questão de natureza exploratória que exige aos 

alunos a utilização da capacidade de raciocinar matematicamente. 

A questão 2 apresenta-se sobre a forma de problema, ainda que aparentemente 

apenas sejam solicitados uma expressão algébrica (questão 2.1) e um cálculo (questão 

2.2). A interpretação e definição de uma estratégia de resolução para questão 2.2 são 

necessárias para a profícua consecução da questão e envolvem necessariamente 

processos de raciocínio referentes à formulação e verificação de conjeturas. 

A terceira e última questão desta tarefa propõe a resolução de inequações do 1.º 

grau utilizando princípios de equivalência apresentados na própria tarefa. Por proposta 

do professor, os alunos podem estabelecer conexões entre os princípios de equivalência 

apresentados e situações exploradas em tarefas anteriores, nomeadamente na tarefa 5. 

Esta questão 3 envolve não só a utilização de procedimentos algébricos, como também 

o recurso a propriedades dos números para justificação dos procedimentos utilizados. 

Neste sentido, as três questões que compõem a tarefa 8 encontram-se estruturadas no 

sentido da utilização e desenvolvimento da capacidade de raciocinar matematicamente. 

 

3.4. Avaliação 

 

 Durante a unidade de ensino, além das tarefas apresentadas, são também 

incluídos momentos formais de avaliação onde são utilizados testes escritos individuais 

como instrumentos de avaliação. Não obstante os momentos de avaliação formais, a 

avaliação formativa e reguladora é predominante nesta unidade de ensino, sendo a 

avaliação parte integrante do processo de ensino e aprendizagem.  

No decorrer das aulas referentes às oito tarefas propostas existe um 

acompanhamento dos alunos no sentido de recolher informação sobre o seu 

desempenho, que tem como objetivo promover situações que possam melhorar as 
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aprendizagens dos alunos. O questionamento por parte do professor tem neste processo 

de avaliação um papel fundamental, na medida em que permite direcionar os alunos, 

contribuir para que aprofundem a compreensão das propriedades e conceitos envolvidos 

e, simultaneamente, aferir conhecimentos e aprendizagens. Neste sentido, e de acordo 

com o programa de Matemática do ensino básico (ME, 2007), pretende-se que os erros e 

as dificuldades dos alunos sejam encarados naturalmente e como pontos de partida para 

novas aprendizagens e pretende-se igualmente que a recolha de informação em 

momentos de avaliação informais, como a realização das tarefas propostas, permita um 

ajustamento contínuo da prática de ensino do professor tendo em vista a melhoria das 

aprendizagens dos alunos.  
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Capítulo 4 

 

 

Metodologia de investigação 

 

 Este capítulo apresenta as opções metodológicas tomadas para este estudo. 

Começo por apresentar o paradigma e a abordagem em que o estudo se enquadra, 

seguindo com a descrição da modalidade metodológica. São ainda apresentados outros 

aspetos metodológicos como a seleção de participantes, a recolha e análise de dados e 

ainda questões de natureza ética. 

 

4.1. Opções metodológicas gerais 

 

4.1.1. Paradigma e abordagem  

 

Pretendendo com este estudo analisar processos de raciocínio e compreender os 

contributos desses processos na construção do conhecimento matemático dos alunos, 

sigo uma metodologia de investigação qualitativa e interpretativa.  

A opção pelo paradigma interpretativo encontra-se estreitamente relacionada 

com o objetivo e as questões a que esta investigação pretende dar resposta. Por um lado, 

pretendo saber mais sobre os processos de raciocínio considerando a perspetiva dos 

alunos em situações particulares, nomeadamente durante a realização de tarefas 

exploratórias. Por outro, pretendo igualmente o desenvolvimento de novas teorias sobre 

a influência da utilização deste tipo de tarefas no desenvolvimento do raciocínio e na 

construção do conhecimento matemático. Assim, de acordo com a perspetiva de 

Erickson (1986), sendo o interesse da investigação interpretar e explicar os processos de 

raciocínio para melhor compreender como é construído o conhecimento matemático 

tendo em conta o ponto de vista dos alunos e os seus próprios significados, a opção pelo 

paradigma interpretativo mostra-se particularmente apropriada. Esta opção é ainda 

reforçada pela necessidade de uma compreensão específica referente aos processos de 
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raciocínio dos alunos que tem implícita a pretensão de contribuir para melhoria das 

práticas educacionais.  

A investigação que pretendo desenvolver tem ainda como pressupostos as cinco 

características de uma investigação interpretativa e qualitativa, tal como Bogdan e 

Biklen (1994) a definem. Primeiramente, considerando as questões de investigação e 

assumindo que as ações são melhor compreendidas quando observadas no seu ambiente 

natural (Bogdan, & Biklen, 1994), pretendo que a fonte direta de dados seja a sala de 

aula. Assim, pretendo deslocar-me à sala de aula no sentido de recolher os dados no seu 

ambiente natural, complementando-os com informação obtida pelo contacto direto com 

o contexto em que se desenvolvem os processos de raciocínio dos alunos. Sendo o 

interesse da investigação analisar processos de raciocínio, uma segunda característica 

essencial para o estudo é uma descrição dos dados recolhidos que os tente analisar em 

toda a sua riqueza. Esta descrição pretende, assim, explorar o potencial dos dados 

recolhidos para uma compreensão esclarecedora dos processos de raciocínio dos alunos 

na realização de tarefas de exploração. Outra característica intrínseca ao trabalho a 

desenvolver é o interesse, não pelos resultados dos alunos, mas pelos processos de 

raciocínio e de construção de conhecimento matemático. Este interesse pelos processos 

implica uma observação das atividades, procedimentos e interações ao longo de toda a 

unidade de ensino. Considerando que o objetivo do estudo não passa por confirmar ou 

infirmar hipóteses previamente estabelecidas, uma quarta característica da investigação 

é o carácter predominantemente indutivo da análise de dados. Por fim, a importância já 

referida aos significados dados pelos alunos constitui também uma característica da 

investigação qualitativa e interpretativa de acordo com Bogdan e Biklen (1994). 

 

4.1.2. Observação participante  

 

Além do seu carácter qualitativo e interpretativo, esta investigação tem por base 

a observação participante pois, além de ser apropriada para uma grande variedade de 

problemas, esta modalidade de investigação é essencialmente adequada quando os 

significados dados pelos próprios atores são centrais no estudo a desenvolver 

(Jorgensen, 1989).  

Na sequência de alguns pressupostos da investigação qualitativa e interpretativa, 

a opção pela observação participante pretende, nesta investigação, dar visibilidade aos 

processos de raciocínio utilizados pelos alunos no seu dia-a-dia em sala de aula em 
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detrimento da criação de um ambiente artificial e integralmente manipulado pelo 

investigador para o estudo destes processos. Contudo, para que os processos de 

raciocínio sejam observáveis em sala de aula, a investigação tem algumas características 

de natureza interventiva e é realizada em colaboração com o professor da turma. Assim, 

para que sejam criadas condições favoráveis à observação dos processos de raciocínio, 

são incluídos para esta investigação em sala de aula as tarefas a propor aos alunos e os 

tipos de discurso a encorajar, nomeadamente no que se refere ao questionamento, 

descritos no capítulo anterior referente à unidade de ensino. 

Considerando que o papel do investigador enquanto observador determina o que 

pode ser observado (Jorgensen, 1989), a definição da minha perspetiva de participação 

na sala de aula é determinante para o estudo. Jorgensen (1989) salienta que a 

participação do investigador enquanto observador pode ser representada num contínuo 

entre o completo outsider e o completo insider, não havendo uma localização neste 

contínuo que seja ideal ou perfeita. Assim, tentando adequar o meu posicionamento de 

acordo com o objetivo do estudo, pretendo um papel maioritariamente como insider. 

Sendo o objetivo do estudo analisar os processos de raciocínio dos alunos durante a 

resolução de tarefas, o papel de professor enquanto observador seria à partida o mais 

vantajoso. Contudo, o papel do professor é significativamente abrangente e o papel 

simultâneo como observador pode limitar o seu desempenho enquanto professor. Neste 

sentido, opto por uma colaboração com o professor da turma, em que a responsabilidade 

da sala de aula recai essencialmente no professor, mas o acompanhamento da realização 

das tarefas ocorre em codocência para que tenha a possibilidade de explorar mais 

aprofundadamente os processos de raciocínio dos alunos. Deste modo, ainda que o meu 

papel em sala de aula seja maioritariamente como segunda professora da turma, nos 

momentos introdutórios e de discussão em grande grupo a minha participação é 

essencialmente como outsider. O papel enquanto observadora participante pode ainda 

ser distinto durante algumas interações entre o professor da turma e um pequeno grupo 

de alunos onde a minha localização no contínuo outsider-insider é intermédia e depende 

grandemente da situação em questão. 

A observação participante surge neste estudo como essencial para aceder a 

situações que envolvam processos de raciocínio dos alunos possibilitando, além das 

interpretações e resultados indicados na literatura, a extensão do conhecimento existente 

referente ao raciocínio matemático. Assim, tratando-se de um domínio de investigação 

recente e pouco desenvolvido, a observação participante mostra-se particularmente 



46 
 

apropriada para estudar os processos de raciocínio dos alunos no final do 3.º ciclo do 

ensino básico. 

 

4.2. Participantes 

 

Um dos passos essenciais para desenvolver a investigação é a identificação dos 

participantes, com base em critérios fundamentados nos objetivos pretendidos. O 

primeiro critério passa por selecionar um professor que lecione pelo menos uma turma 

do 9.º ano e que apresente disponibilidade para colaborar na investigação com todas as 

implicações que está poderá trazer, nomeadamente, algumas alterações nas suas práticas 

letivas. Pretendo selecionar um professor com alguma experiência pois é expectável que 

já tenha desenvolvido o seu conhecimento didático que, entre outras vantagens, o pode 

ajudar a encarar com confiança a participação numa investigação onde muito lhe é 

pedido. Assim, é selecionada uma professora da região da Grande Lisboa com cerca de 

5 anos de experiência anterior na docência. Esta professora encontra-se disponível para 

participar e colaborar na investigação, nomeadamente colaborando na discussão e 

elaboração das tarefas a propor aos alunos. Trata-se de uma professora com duas turmas 

de 9.º ano e que já lecionou este ano anteriormente. Contudo, é a primeira vez que 

leciona em turmas do 9.º ano com o atual programa de Matemática do ensino básico 

(ME, 2007). 

Um segundo critério da seleção de participantes diz respeito à escolha da turma 

em si, sendo necessário que exista um ambiente de trabalho produtivo e tenha alunos 

com diferentes níveis de desempenho e interesse pela Matemática. Considerando que a 

professora leciona duas turmas de 9.º ano, é selecionada uma das turmas de acordo com 

os seguintes critérios: (i) opinião da professora referente ao desempenho e 

comportamento dos alunos das turmas; e (ii) observação inicial de uma aula de cada 

uma das turmas para confirmação da adequação do ambiente de sala de aula aos 

objetivos do estudo. A turma selecionada é composta por 17 alunos (6 rapazes e 11 

raparigas) sendo uma turma com um número de alunos reduzido por integrar um aluno 

com necessidades educativas especiais, que não frequenta a aula de Matemática. De 

acordo com as informações dadas pela professora, sete alunos têm algumas dificuldades 

tendo um baixo desempenho na disciplina de Matemática e três alunos da turma têm 

muito bom desempenho, destacando-se particularmente dois destes três alunos. Os 

restantes alunos são considerados pela professora como tendo um desempenho mediano. 
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Trata-se de uma turma com um ambiente de trabalho produtivo e em que as atividades 

são desenvolvidas maioritariamente em pequenos grupos. Um dos aspetos positivos da 

seleção desta turma diz respeito à facilidade de aceitação de uma segunda professora em 

sala de aula, visto que em anos anteriores existiram na turma codocências na disciplina 

de Matemática. Este aspeto, ainda que não seja um dos critérios de seleção dos 

participantes é de extrema importância para uma integração adequada no contexto de 

sala de aula, facilitando a observação participante. 

 

4.3. Recolha e análise de dados 

 

4.3.1. Recolha de dados 

 

Existindo uma tendência para um foco na observação e na participação em 

detrimento de anotações e registos e sabendo que tirar anotações, manter registos e criar 

ficheiros de dados fazem parte dos aspetos mais importantes da observação participante 

(Jorgensen, 1989), a recolha sistemática de dados é realizada ao longo de toda a unidade 

de ensino relativa aos tópicos Números reais e Inequações. Deste modo, a recolha de 

dados é realizada por mim e tem como local preferencial a sala de aula. Para esta 

recolha são utilizados diversos processos característicos da observação participante, 

nomeadamente, observação direta e recolha documental.  

A observação direta decorre nas aulas dedicadas à unidade de ensino, sendo 

estas aulas gravadas em áudio e em vídeo para que possam ser analisadas em pormenor. 

A opção pela gravação pondera duas desvantagens que não são desconsideráveis: (i) a 

alteração do comportamento dos atores perante a câmara e (ii) a necessidade de 

transcrições. Contudo, no que respeita à primeira desvantagem, os atores tendem a 

esquecer ou a desvalorizar a presença da câmara passado pouco tempo, acabando por 

agir naturalmente. Quanto à necessidade de transcrever as gravações áudio, apesar do 

tempo que é necessário despender para as mesmas, as vantagens superam esta 

desvantagem dada a utilidade das transcrições tanto para posterior análise como para 

ilustrar situações de um modo significativamente mais fiável do que na utilização 

exclusiva de registos escritos manualmente. Em particular, a utilização do vídeo permite 

manter um registo particularmente detalhado das situações que pode ser analisado 

repetidamente se necessário. Durante a unidade de ensino é também mantido um diário 

de bordo com anotações realizadas durante as aulas ou logo após as aulas, referentes ao 
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decurso das aulas. Estas anotações dizem respeito a situações que me parecem 

particularmente relevantes para a investigação, a apontadores para momentos das aulas 

onde se evidenciam processos de raciocínio, a ideias para as observações seguintes e a 

alguma análise preliminar dos dados observados. 

 Considerando o objetivo do estudo, as representações escritas dos processos de 

raciocínio dos alunos são primordiais para a análise. Deste modo, paralelamente à 

observação direta é feita a recolha documental das produções dos alunos. Esta recolha 

tem por objetivo complementar as gravações áudio e vídeo tanto para a análise como 

para a ilustração de situações. Além das produções dos alunos são ainda considerados 

para a análise os documentos referentes às tarefas propostas durante a unidade de 

ensino. 

 

4.3.2. Análise de dados  

 

Considerando as características da investigação, uma primeira fase da análise de 

dados decorre em simultâneo com a recolha de dados. Nesta fase da análise, um dos 

aspetos principais é a reflexão regular sobre os eventos observados, interpretando-os e 

prospetando eventos futuros. Esta primeira fase de análise é essencial para focalizar a 

recolha de dados no que é efetivamente relevante para o estudo. 

 A segunda fase da análise de dados, mais estruturada, sucede a conclusão da 

recolha de dados. Nesta fase é iniciada com a transcrição integral das gravações de sala 

de aula referentes aos momentos de realização das tarefas e de discussão. Com a 

pretensão de interpretar e tornar compreensíveis os dados recolhidos, é iniciado um 

processo de organização sistemático destes dados. De acordo com Bogdan e Biklen 

(1994), este processo tem por objetivo aumentar a própria compreensão dos dados por 

parte do investigador de modo a que possa apresentar aos outros o que encontrou. 

Assim, esta fase da análise de dados inclui “o trabalho com os dados, a sua organização, 

divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta de aspetos 

importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos 

outros” (p.205). Neste sentido, após a transcrição, os dados são organizados de acordo 

com categorias que têm por intenção identificar os componentes básicos dos dados 

(Jorgensen, 1989). Assim, os dados recolhidos são primeiramente organizados de 

acordo com a tarefa a que dizem respeito e o aluno ou grupo de alunos que a realiza. 

Posteriormente, são identificados os processos de raciocínio utilizados, o que os 
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influencia, as representações utilizadas e os processos de significação envolvidos. Esta 

interpretação dos dados, respeitante aos processos de raciocínio, tem por base o quadro 

conceptual (Figura 3), onde se identifica o raciocínio indutivo e abdutivo sobretudo na 

formulação de conjeturas gerais a partir de casos específicos e o dedutivo nos processos 

de justificação.  

 

Figura 3 - Quadro conceptual – Processos de raciocínio  

(adaptado de Mata-Pereira & Ponte, 2011) 

 

Neste quadro conceptual, o raciocínio corresponde à zona central, sendo 

identificado pelos seus processos. Os processos apresentados não são necessariamente 

sequenciais ou obrigatórios, os alunos podem, por exemplo, testar casos específicos 

formulando apenas posteriormente uma conjetura ou ainda formular conjeturas 

específicas ou gerais sem utilizarem processos de formulação de questões. Note-se que 

o raciocínio apoia-se nas representações e articula-se com os processos de significação 

(sense making) que consistem em desenvolver a compreensão de uma situação, contexto 

ou conceito conectando-o com conhecimento existente (NCTM, 2009).  

 A organização e interpretação dos dados de acordo com a categorização referida 

permitem uma descrição de acordo com processos de generalização e processos de 

justificação. Para esta descrição, tentando preservar a riqueza dos dados recolhidos, são 

incluídos excertos obtidos através dos vários processos de recolha de dados utilizados 

na observação participante. 
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Numa última fase, procedo à análise crítica do trabalho desenvolvido e à análise 

da eficácia da investigação enquanto promotora do desenvolvimento raciocínio 

matemático e da compreensão de conceitos e procedimentos algébricos. 

 

4.4. Aspetos de natureza ética 

 

Os aspetos de natureza ética e os procedimentos de autorização para a realização 

da investigação são também tidos em conta neste estudo. Assim, são protegidas as 

identidades dos participantes, que são tratados respeitosamente. São efetuados pedidos 

de autorização e, ainda que os pedidos possam ser feitos, numa primeira fase, 

verbalmente, é registada por escrito a aceitação de participação no estudo (Anexo 2) por 

cada um dos participantes envolvidos ou respetivos encarregados de educação (Stake, 

2009). A adesão ao projeto de investigação por parte dos participantes é voluntária e são 

dados a conhecer os objetivos do estudo, bem como as suas implicações (Bogdan & 

Biklen, 1994). Com o intuito de obter a cooperação dos participantes, em particular da 

professora da turma, os objetivos do estudo e as condições de participação são definidos 

no início da investigação e mantidos até ao final desta (idem). 
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Capítulo 5 

 

 

Processos de raciocínio na sala de aula 

 

 

 

 No presente capítulo descrevo e analiso dados recolhidos durante a unidade de 

ensino. A apresentação destes dados organiza-se em subcapítulos referentes a dois 

processos essenciais ao raciocínio matemático: a generalização e a justificação. Em cada 

um destes subcapítulos são referidas situações decorrentes das tarefas propostas que 

evidenciam a utilização dos processos supramencionados. Assim, pela riqueza referente 

aos processos de generalização e justificação utilizados pelos alunos, são analisadas as 

tarefas 4, 5, 6 e 8 em cada um dos subcapítulos. Particularmente, para cada uma destas 

tarefas, destaco algumas questões onde os processos de generalização e justificação 

utilizados pelos alunos são mais evidentes. Em cada uma das situações apresentadas são 

ainda identificadas e analisadas as representações utilizadas, bem como os processos de 

significação evidenciados. 

 

5.1. Generalização 

 

5.1.1. Tarefa 4 

 

Na tarefa 4, destaco as questões 3 a 6 (Figura 4), inseridas numa sequência 

envolvendo igualmente outras questões, que solicitam implicitamente generalizações. A 

questão 4 solicita uma generalização de uma propriedade da multiplicação de raízes 

quadradas. A questão 6 apresenta uma generalização que deve ser identificada pelos 

alunos como não sendo válida. 

 



 

Figura 

Na questão 4, Iris mostra dificuldade na compreensão do enunciado, referind

primeiramente uma resposta que salienta apenas a informação dada de que 

negativos. Dada a sua resposta, a aluna é conduzida por mim a analisar novamente o 

enunciado e é enfatizada a utilização da questão anterior:

 

Iris: (lendo a resposta q

não negativos porque ambos são positivos e podem ser zero"

Investigadora: O que é que pergunta?

Iris: (sussurra) não faço ideia... (l

regra que permita obter mais facilmen

(…) 

Iris: Então vai ficar tipo… Vai ficar… 

Investigadora: Isso não é a mesma coisa?

Iris: Então… a vezes 

Investigadora: Anda lá outra vez para trás. Arran

chegar a este resultado (

 

Apesar da resposta inicial revelar uma falha na leitura do enunciado e de 

seguidamente a aluna não rever as subquestões da questão 3, as tentativas de resposta 

que apresenta para a questão 4 remetem para generalizações, ainda que não 

correspondam à generalização pretendida.
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Figura 4 – Questões 3 a 6 da Tarefa 4 

 

Na questão 4, Iris mostra dificuldade na compreensão do enunciado, referind

primeiramente uma resposta que salienta apenas a informação dada de que 

negativos. Dada a sua resposta, a aluna é conduzida por mim a analisar novamente o 

enunciado e é enfatizada a utilização da questão anterior: 

a resposta que tinha para a questão 4.1.1.) Então, "a

não negativos porque ambos são positivos e podem ser zero" 

O que é que pergunta? 

) não faço ideia... (lê o enunciado) "tenta encontrar uma 

regra que permita obter mais facilmente o valor das expressões" 

Então vai ficar tipo… Vai ficar… ab (escreve ) 

Isso não é a mesma coisa? 

vezes b é igual a c… Então, não se pode, não se pode…

Anda lá outra vez para trás. Arranja lá outra forma de 

chegar a este resultado (refiro-me ao oito obtido na questão 3.1.) 

Apesar da resposta inicial revelar uma falha na leitura do enunciado e de 

seguidamente a aluna não rever as subquestões da questão 3, as tentativas de resposta 

para a questão 4 remetem para generalizações, ainda que não 

correspondam à generalização pretendida. 

 

Na questão 4, Iris mostra dificuldade na compreensão do enunciado, referindo 

primeiramente uma resposta que salienta apenas a informação dada de que a e b são não 

negativos. Dada a sua resposta, a aluna é conduzida por mim a analisar novamente o 

a e b são 

o enunciado) "tenta encontrar uma 

 

… Então, não se pode, não se pode… 

ja lá outra forma de 

 

Apesar da resposta inicial revelar uma falha na leitura do enunciado e de 

seguidamente a aluna não rever as subquestões da questão 3, as tentativas de resposta 

para a questão 4 remetem para generalizações, ainda que não 
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Quando Iris é direcionada para uma análise da questão 3, encontra um processo 

alternativo para obter os resultados já conseguidos anteriormente: 

 

Então, a raiz quadrada de quatro… Dois. A raiz quadrada de dezasseis, a 

raiz quadrada de dezasseis, é oito… Não é oito, também não é oito! (…) 

É quatro.(…) Quatro vezes dois, oito. (Iris) 

 

Depois de encontrar uma alternativa para resolver as subquestões da questão 3 

em que a aplicação direta de procedimentos de cálculo que Iris utiliza na sua primeira 

resolução já não é suficiente, a aluna tem facilidade em relacionar a questão 3 com o 

que é solicitado na questão 4, ainda que esta última envolva já a linguagem simbólica 

com variáveis: 

 

Então, se… Raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b… É igual à raiz 

quadrada de a vezes b. (Iris) 

 

Na reformulação dos processos de cálculo envolvidos na questão 3, a aluna 

apresenta algumas dificuldades nos tratamentos entre representações em linguagem 

simbólica sem variáveis, ainda que estas dificuldades sejam superadas rapidamente e 

sem intervenção minha ou da professora da turma. Já na passagem da questão 3 para a 

questão 4, Iris mostra facilidade na conversão de linguagem simbólica sem variáveis 

para linguagem simbólica com variáveis.  

Na questão 4, Iris apresenta uma generalização baseada em casos particulares, 

nomeadamente casos já utilizados na questão anterior. Contudo, inicialmente tem 

dificuldades em formular a generalização pretendida, muito provavelmente por não 

interpretar o significado de “regra” no contexto da situação. Assim, a aluna estabelece 

facilmente conexões entre os casos particulares apresentados na questão anterior e a 

expressão algébrica apresentada no enunciado da questão 4.1.1., mas a falha na conexão 

com o conceito de regra matemática leva à sua dificuldade inicial, posteriormente 

superada. Deste modo, a aluna apenas evidencia compreensão da situação na sequência 

de todas as conexões estabelecidas. 

Gustavo, após realizar a questão 3, tem facilidade em encontrar um processo 

alternativo para a sua resolução, sem intervenção minha ou da professora (Figura 5). 

Apesar de estar claramente a responder à questão 3, utiliza já uma generalização em 
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linguagem natural para o processo utilizado dado que não refere o caso particular das 

raízes quadradas de quatro e de oito, indicando apenas raízes quadradas em geral ao 

escrever “Calcula-se as raízes quadradas separadamente”. Saliento que esta frase não se 

refere especificamente à questão 3.1. pois o aluno não sente necessidade de a repetir 

para cada uma das questões seguintes, ainda que aplique para cada uma a generalização 

que formula em 3.1. 

 

 

Figura 5 – Resolução de Gustavo da questão 3 da Tarefa 4 

 

Na questão 4, Gustavo tem facilidade em converter a generalização que obteve 

na questão 3 em linguagem natural escrita para linguagem simbólica com variáveis 

(Figura 6), referindo ainda a utilização da questão 3 para a generalização apresentada na 

questão 4: 

  

Investigadora: Posso saber como é que chegaste a esta conclusão? 

Gustavo: Separei a raiz quadrada. Aqui estava raiz quadrada de a vezes b 

e eu apenas separei, raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b. 

Investigadora: E porque é que fizeste isso? Achaste que sim, que 

funcionava, e como é que sabes que isso funciona? 

Gustavo: Verifiquei. 

Investigadora: Verificaste como? 

Gustavo: Calculadora (refere-se à obtenção dos resultados apresentados 

na questão 3). 
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Figura 6 – Resolução de Gustavo da questão 4 da Tarefa 4 

 

Na questão 3, Gustavo tem facilidade nos tratamentos em linguagem simbólica 

sem variáveis e realiza também com facilidade, por iniciativa própria, a conversão entre 

linguagem natural escrita e linguagem simbólica sem variáveis. Na passagem da questão 

3 para a 4, mostra facilidade na conversão de linguagem simbólica sem variáveis para 

linguagem simbólica com variáveis. Deste modo, o aluno parece estar mais à vontade 

que Iris nos tratamentos e conversões entre diversas representações. 

Tal como Iris, Gustavo formula a generalização pretendida recorrendo aos casos 

particulares utilizados na questão anterior. Contudo, para o aluno esta generalização é 

imediata, não mostrando dificuldades no significado de “regra” no contexto da situação. 

Na situação apresentada, o aluno evidencia uma compreensão através das 

conexões estabelecidas entre os casos particulares apresentados na questão 3, a 

expressão algébrica apresentada na questão 4 e o conceito de regra matemática. 

Na questão 6, utilizando a igualdade dada e um caso particular adicional, Afonso 

formula uma generalização sobre quais as situações em que a expressão dada é válida 

(Figura 7), não se limitando a refutar a generalização da expressão algébrica 

apresentada para quaisquer valores reais a e b. 

 

 

Figura 7 – Resolução de Afonso da questão 6 da Tarefa 4 

 

Nesta questão, Afonso utiliza essencialmente a linguagem simbólica sem 

variáveis, mostrando facilidade nos tratamentos. O aluno mostra ainda facilidade na 

conversão de linguagem simbólica com variáveis para linguagem simbólica sem 
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variáveis ao particularizar para os seus exemplos a expressão algébrica apresentada no 

enunciado.  

A generalização apresentada por Afonso na situação descrita é baseada em casos 

particulares, nomeadamente casos escolhidos a título de exemplo pelo aluno. Assim, 

formula uma generalização que não era pedida na questão, mas que advém de casos 

particulares que utilizou para verificar a validade da generalização pretendida. Nesta 

questão, estabelece conexões entre a igualdade numérica e a expressão algébrica 

apresentadas no enunciado, algumas propriedades dos números reais e alguns casos 

particulares que constrói partindo da expressão algébrica dada no enunciado, o que lhe 

permite uma compreensão da situação através das conexões estabelecidas. 

Também na questão 6, Iris responde impulsivamente baseando-se na 

propriedade da multiplicação de raízes quadradas que obteve na questão 4, sendo 

posteriormente guiada a rever a sua resposta: 

 

Iris: (lê o enunciado da pergunta 6) Sim! É sim. 

Investigadora: (aguardo algum tempo para que aluna complete a sua 

resposta, o que não faz) Experimenta lá. 

Iris: É, porque foi o que nós fizemos aqui (refere-se à questão 4) 

Investigadora: É a mesma coisa? Experimenta. 

Iris: Cá para mim é só com vezes. (Escreve o exemplo que experimenta 

enquanto fala) Raiz de dezasseis mais raiz de quatro dá seis. Agora, 

vinte… Pois, não vai dar, era suposto dar raiz de trinta e seis. (apaga o 

exemplo). Então, não, porque a regra só resulta com a multiplicação e a 

divisão (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Resolução de Iris da questão 6 da Tarefa 4 

 

Ainda que a utilização de casos particulares seja o processo mais utilizado para a 

formulação de generalizações nesta tarefa, em algumas situações os alunos mobilizam 

propriedades matemáticas já conhecidas, como é o caso desta resolução da questão 6 
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realizada por Iris. Nesta questão, a aluna utiliza primeiramente apenas a linguagem 

natural oral, complementando-a posteriormente com a linguagem simbólica sem 

variáveis, realizando assim conversões entre estas duas representações. Na utilização 

conjunta destas representações, realiza ainda tratamentos em cada uma das linguagens. 

Apesar de, numa primeira fase, validar erradamente a generalização, utiliza 

propriedades matemáticas conhecidas da questão 4 para o fazer. Com alguma 

intervenção, a aluna consegue detetar o seu erro, recupera a mesma propriedade e 

formula uma generalização que inclui, implicitamente, propriedades das quatro 

operações no conjunto dos números reais. Para testar a sua conjetura, utiliza um caso 

particular que seleciona, confirmando a generalização implícita em “Cá para mim é só 

com vezes”. Esta generalização é alargada à divisão por a propriedade da divisão já ter 

sido explorada em situações anteriores. Quanto à subtração de raízes quadradas, a aluna 

não sente necessidade de testar a propriedade, muito possivelmente por considerar a 

subtração enquanto caso particular da adição. Nesta questão, a aluna, ao formular uma 

generalização para uma propriedade da raiz quadrada nas várias operações, estabelece 

conexões entre o caso particular que utiliza, as propriedades obtidas nas questões 

anteriores e a subtração enquanto caso particular da adição. Deste modo, demonstra uma 

boa compreensão da situação que deriva dos processos de significação que utiliza. 

 O Quadro 2 sintetiza as situações apresentadas no que se refere às 

representações utilizadas, ao fundamento da generalização e às conexões e processos de 

significação estabelecidos. 
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Quadro 2 – Síntese: Generalização na Tarefa 4 

 

Questão Aluno Generalização Representações 
Conexões / Processos de 

significação 

4 Iris 
Baseada em casos 
particulares 

Dificuldades: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 
 
Facilidade:  
Conversão (linguagem 
simbólica sem variáveis 
→ linguagem simbólica 
com variáveis) 

Não conseguidas:  
Conceito de regra 
 
Conseguidas: 
Casos particulares 
Expressão algébrica 
enunciada 
 
Significação: 
Após estabelecer todas 
as conexões 

3 e 4 Gustavo 
Baseada em casos 
particulares 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 
Conversões (linguagem 
natural escrita → 
linguagem simbólica 
sem variáveis→ 
linguagem simbólica 
com variáveis) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Casos particulares 
Expressão algébrica 
enunciada 
Conceito de regra 
 
Significação: 
Imediata 

6 Afonso 
Baseada em casos 
particulares 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 
Conversão (linguagem 
simbólica com variáveis 
→ linguagem simbólica 
sem variáveis) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Igualdade numérica 
enunciada 
Expressão algébrica 
enunciada 
Propriedades dos 
números reias 
Casos particulares 
 
Significação: 
Imediata 

6 Iris 
Baseada em 
propriedades 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos (linguagem 
natural oral, linguagem 
simbólica sem variáveis) 
Conversões (linguagem 
natural oral ↔ 
linguagem simbólica 
sem variáveis) 

Não conseguidas:- 
 
Conseguidas: 
Caso particular 
Propriedades obtidas 
anteriormente 
Subtração enquanto caso 
particular da adição 
 
Significação: 
Imediata 

 



 

5.1.2. Tarefa 5 

 

Durante a realização da tarefa 5, os processos d

particularmente na realização d

generalizações pretendidas remetem ao caso particular apresentado no enunciado. Na 

questão 3.2. pretende-se uma generalização das conclusões obtidas

Neste sentido, as generalizações da questão 3.1. são mais específicas que as pretendidas 

com a questão 3.2. 

 

 

 Na questão 3.1., Rodrigo apresenta para cada subquestão um caso part

indicando a veracidade da afirmação de acordo com o caso 

(Figura 10). 

 

Figura 10 – Resolução de Rodrigo da questão 3.1. da Tarefa 5
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Durante a realização da tarefa 5, os processos de generalização surgem 

a realização das questões 3.1. e 3.2 (Figura 9). Na questão 3.1. as 

generalizações pretendidas remetem ao caso particular apresentado no enunciado. Na 

se uma generalização das conclusões obtidas 

Neste sentido, as generalizações da questão 3.1. são mais específicas que as pretendidas 

Figura 9 – Questão 3 da Tarefa 5 

Na questão 3.1., Rodrigo apresenta para cada subquestão um caso part

indicando a veracidade da afirmação de acordo com o caso particular selecionado 

Resolução de Rodrigo da questão 3.1. da Tarefa 5

e generalização surgem 

Na questão 3.1. as 

generalizações pretendidas remetem ao caso particular apresentado no enunciado. Na 

 na questão 3.1. 

Neste sentido, as generalizações da questão 3.1. são mais específicas que as pretendidas 

 

Na questão 3.1., Rodrigo apresenta para cada subquestão um caso particular, 

particular selecionado 

 

Resolução de Rodrigo da questão 3.1. da Tarefa 5 
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 Nesta questão, Rodrigo utiliza a linguagem simbólica sem variáveis, realizando 

apenas tratamentos dentro do mesmo sistema de representação. O aluno não considera a 

possibilidade da escolha de outros valores em cada alínea poder alterar o valor lógico 

das afirmações, baseando as suas generalizações apenas num caso particular. Nesta 

tarefa, grande parte dos alunos apresentam respostas semelhantes às deste aluno para a 

questão 3.1., utilizando apenas casos particulares para formular generalizações.  

As conexões que Rodrigo estabelece são apenas entre a desigualdade dada, os 

casos particulares escolhidos e os procedimentos de cálculo realizados. Assim, ainda 

que o aluno tenha obtido respostas válidas, os processos de significação utilizados são 

relativamente simples, não desenvolvendo uma compreensão abrangente da situação. 

Iris, na questão 3.1.1. começa por apresentar algumas dificuldades na 

interpretação do enunciado, pois considera que a expressão “adiciona a ambos os 

números um número positivo” se refere a acrescentar dígitos aos números apresentados. 

Esta situação remete para a necessidade de esclarecer o significado da palavra adicionar 

no contexto da situação: 

 

Iris: (Dirige-se a Ana) Porque, se puseres aqui zero (refere-se a 

acrescentar um dígito ao dois, transformando-o em vinte), e aqui um zero 

(refere-se a acrescentar um dígito ao três, transformando-o em trinta), 

este (refere-se ao trinta) vai ser maior na mesma. 

Investigadora: E se for outro número? 

Iris: Vai ser sempre maior. 

Investigadora: Porquê? 

Iris: Porque a unidade das dezenas é maior. 

Investigadora: Adicionar tem a ver com a soma, não tem a ver com 

acrescentar números. 

Iris: Ah, ok. 

 

 Ao esclarecer o que se pretende com a questão, a aluna responde quase de 

imediato, interagindo com a colega Ana, sem necessidade de recorrerem a casos 

particulares para a sua resposta (Figura 11): 

 

Iris: Sim porque, o três é maior que o dois. 

Ana: Então, qualquer número que nós pusermos aqui fica sempre maior. 
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Iris: Exato. Mesmo que se acrescente o mesmo número a ambos, o três 

ficará sempre maior. 

 

 

Figura 11 – Resolução de Iris da questão 3.1.1. da Tarefa 5 

 

Já na questão 3.1.2., Iris sente necessidade de recorrer a uma caso particular para 

responder à questão: 

 

Investigadora: Então diz-me lá, o que é que está a acontecer? 

Iris: Mesmo que se acrescente um número negativo a ambos, o três ficará 

sempre maior na mesma. Não é? 

Investigadora: Não sei. 

Iris: É! Porque eu por exemplo fiz com o um: dois menos um é igual a 

um, três menos um é igual a dois. 

Investigadora: Então e se eu tirar um número muito maior, isso vai 

continuar a acontecer? 

Iris: Vai. 

Investigadora: Porquê? 

Iris: Porque o três é maior! 

Investigadora: E eu estou a tirar... 

Iris: …a mesma quantidade. É mesmo, dá sempre. 

 

 Nestas primeiras questões, Iris utiliza essencialmente a linguagem natural, 

realizando conversões entre a linguagem natural oral e a linguagem natural escrita e 

entre a linguagem simbólica sem variáveis e a linguagem natural oral ao considerar a 

expressão numérica presente no enunciado da questão. 

Para as generalizações específicas apresentadas, Iris utiliza essencialmente 

conceitos e propriedades conhecidas da adição, subtração e ordenação de números. 

Particularmente na questão 3.1.2., a aluna, apesar de recorrer inicialmente a um caso 

particular para obter a sua resposta, consegue alcançar a generalização pretendida 

baseando-se não apenas no exemplo apresentado, mas essencialmente no conceito de 
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quantidade, utilizando-o para afirmar que “dá sempre”. Nas questões 3.1.1. e 3.1.2., 

estabelece conexões entre a expressão numérica apresentada no enunciado da questão 

3.1., propriedades conhecidas da ordenação de números e, no caso específico da questão 

3.1.2., o caso particular que utiliza como exemplo. Deste modo, parece compreender a 

situação em questão, não se limitando a considerar um caso particular para cada questão 

e a generalizar a partir desse caso. 

 Para a questão seguinte, Iris, apesar de inicialmente afirmar que a resposta vai 

ser sempre a mesma, continua a utilizar um caso particular para as suas generalizações: 

 

Iris: A resposta vai ser sempre a mesma! É, não é? 

Investigadora: Não sei. 

Iris: É. Porque mesmo que se ponha, dois vezes dois é igual a quatro, três 

vezes dois é igual a seis. 

 

 

Figura 12 – Resolução de Iris da questão 3.1.3. da Tarefa 5 

 

 Nesta questão, Iris utiliza apenas a linguagem natural para as suas respostas, 

realizando conversões entre a linguagem natural oral e linguagem natural escrita (Figura 

12). A generalização feita pela aluna é baseada num caso particular e, essencialmente, 

na conceção de que as generalizações anteriores são válidas para qualquer operação. 

 Para esta questão, Iris estabelece conexões entre a desigualdade dada, as 

generalizações das questões anteriores e o caso particular escolhido. Contudo, a 

conexão com as questões anteriores é superficial e fundada apenas numa perceção da 

aluna referente às respostas para as subquestões da questão 3.1. Deste modo, e apesar de 

a resposta ser válida, a aluna não evidencia uma compreensão abrangente da situação. 

 Na questão 3.1.4., Iris utiliza novamente um caso particular, neste caso para 

refutar a generalização (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – Resolução de Iris da questão 3.1.4. da Tarefa 5 
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 Nesta situação, Iris é questionada sobre a possibilidade de generalizar a negação 

da afirmação: 

 

Investigadora: Experimentaste isso com o menos um. E se multiplicares 

por qualquer outro número negativo vai funcionar também ou não? 

Iris: Vai dar na mesma. 

 

 Nesta questão, Iris utiliza apenas a linguagem natural oral para a sua afirmação. 

Contudo, considerando que se baseia no caso particular já indicado na resposta, realiza 

também conversões entre a linguagem simbólica sem variáveis e a linguagem natural 

oral. A aluna não sente necessidade de utilizar a linguagem natural escrita para exprimir 

a generalização pois esta não era solicitada no enunciado do problema. 

 Apesar de Iris apenas confirmar a generalização e não a formular, fá-lo 

baseando-se apenas no caso particular que utiliza na resposta à questão 3.1.4. Deste 

modo, apenas estabelece conexões entre a generalização indicada por mim, a 

desigualdade do enunciado e o caso particular selecionado. Assim, tal como na questão 

anterior, a aluna não evidencia uma compreensão abrangente da situação.  

 Na questão 3.2., Iris e Ana concluem que as respostas dadas são válidas para 

qualquer desigualdade (Figura 14). Nas suas respostas as alunas não sentem necessidade 

de utilizar casos particulares, referindo apenas a relação entre os dois números da 

desigualdade: 

 

Ana: São válidas. 

Investigadora: Se em vez dos números serem estes, se forem outros isto 

continua a ser válido? 

Iris: Se um for maior do que o outro... 

 

 

Figura 14 – Resposta de Iris da questão 3.2. da Tarefa 5 
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 Na questão 3.2., Ana e Iris utilizam novamente a linguagem natural para as suas 

respostas, realizando conversões entre a linguagem natural oral e a linguagem natural 

escrita. A generalização que formulam é baseada apenas nas conclusões obtidas nas 

questões anteriores referentes à desigualdade 2 < 3. Contudo, considerando que as 

questões anteriores podem ser encaradas como um caso particular da generalização que 

se pretende com a questão 3.2., as alunas utilizam apenas um caso particular para 

afirmar a generalização em causa. Deste modo, estabelecem conexões apenas entre um 

caso particular já utilizado anteriormente e a expressão da generalização presente no 

enunciado da questão. Os processos de significação utilizados pelas alunas nesta 

questão são, assim, pouco visíveis, o que sugere uma compreensão superficial da 

situação. 

 As generalizações apresentadas para a tarefa 5 são sintetizadas no Quadro 3, 

sendo igualmente abordadas neste Quadro as representações utilizadas e as conexões e 

processos de significação estabelecidos. 

 

Quadro 3 – Síntese: Generalização na Tarefa 5 

 

Questão Aluno Generalização Representações 
Conexões / Processos de 

significação 

3.1 Rodrigo 
Baseada num caso 
particular 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 

 
Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Desigualdade enunciada 
Caso particular 
Procedimentos de 
cálculo 
 
Significação: 
Pouco abrangente por 
simplificação das 
conexões a estabelecer 
 

3.1.1  
e 

3.1.2 
Iris 

Baseada 
essencialmente 
em propriedades 
(considera 
também um caso 
particular) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Conversões (linguagem 
natural oral → 
linguagem natural 
escrita, linguagem 
simbólica sem 
variáveis→ linguagem 
natural oral) 

 
Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Desigualdade enunciada 
Propriedades de 
ordenação 
Caso particular 
 
Significação: 
Imediata 
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3.1.3 Iris 
Baseada num caso 
particular 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Conversão (linguagem 
natural oral → 
linguagem natural 
escrita) 

Não conseguidas:  
Generalizações 
anteriores (fundada 
numa perceção) 
 
Conseguidas: 
Desigualdade enunciada 
Caso particular 
 
Significação: 
Pouco abrangente por 
simplificação das 
conexões a estabelecer 

3.1.4 Iris 
Baseada num caso 
particular 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos (linguagem 
natural oral) 
Conversão (linguagem 
simbólica sem variáveis 
→ linguagem natural 
oral) 

Não conseguidas 
(superficial): 
Generalização externa  
 
Conseguidas: 
Desigualdade enunciada 
Caso particular 
 
Significação: 
Pouco abrangente por 
simplificação das 
conexões a estabelecer 

3.2 
Ana 

e 
Iris 

Baseadas num 
caso particular 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Conversão (linguagem 
natural oral → 
linguagem natural 
escrita) 

Não conseguidas:- 
 
Conseguidas: 
Caso particular 
Generalização enunciada 
 
Significação: 
Pouco abrangente por 
simplificação das 
conexões a estabelecer 

 

5.1.3. Tarefa 6 

 

A questão 6 da tarefa 6 (Figura 15), ainda que não solicite ou apresente 

generalizações decorrentes da própria questão, promove situações em que os alunos 

utilizam processos de raciocínio que envolvem generalizações. 

 

 

Figura 15 – Questão 6 da Tarefa 6 
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No que respeita à obtenção do valor mínimo para x, Ana e Inês não consideram a 

desigualdade triangular, assumindo que um triângulo pode ser construído utilizando 

quaisquer medidas: 

 

Investigadora: (…) Dez para onde? São mais pequenos ou maiores que o 

dez? 

Inês: Menos. Mais pequenos. 

Investigadora: Qualquer número dá? Mais pequeno do que o dez? 

Inês: Acho que dá, até ao zero. 

Investigadora: Se for mesmo zero não consigo construir o triângulo. E se 

for um? 

Inês: Um já dá. (…) Acho que já percebi, doze mais dezoito, trinta, mais 

um trinta e um. 

 

 Assim, efetuo uma intervenção mais direcionada, no sentido de relembrar a 

desigualdade triangular, apresentando um exemplo referente à situação do valor de x ser 

um: 

 

Investigadora: (…) Podemos só explorar esta situação um bocadinho? Se 

o x for um, o que é que vai acontecer? Este lado vai ter doze e este vai ter 

um, portanto, se eu os esticar, no máximo isto dá... 

Inês: Treze. 

Investigadora: Treze, e aquele lado tem... 

Inês e Ana: Dezoito. 

Investigadora: Então, o um deu? 

Inês: Não... 

Investigadora: Com o um consigo construir este triângulo? 

Inês: Não... 

 

 Ainda que, com a clarificação da construção de triângulos utilizando um 

exemplo, as alunas compreendam que não é possível construir o triângulo, continuam a 

mostrar dificuldades na articulação entre o problema em questão e a desigualdade 

triangular, sendo necessária uma nova intervenção: 
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Inês: Mas como é que a gente descobre qual é que é o número mais 

pequenino que dá para aqui? 

Investigadora: Temos de pensar, eu tenho um triângulo, certo? Para eu 

conseguir construir um triângulo, o que é que tem de acontecer a este 

lado? (…) Eu tenho estes dois, certo? (utilizo o polegar e o indicador 

para representar dois lados do triângulo) Imagina que este mede dois e 

este mede três, qual é que é o tamanho maior que este lado (refiro-me ao 

lado em falta) pode ter? 

Inês: Então, dois, três, quatro, cinco. Tem de ser cinco. 

Investigadora: Portanto, este lado é inferior a cinco. Então aqui tem de 

acontecer a mesma coisa. Se este medir doze e este medir um, este no 

máximo pode medir quanto? 

Inês: Treze. 

Investigadora: Treze, e ele mede dezoito, deu para construir o triângulo? 

Inês: Não. 

 

 Após a segunda intervenção em que se clarifica o exemplo dado anteriormente, 

Inês consegue utilizar esse exemplo para obter o valor mínimo de x: 

 

Inês: Então, o um cortas, já não dá. (…) Doze, treze, catorze, quinze, 

dezasseis, dezasete, dezoito. Então, pode medir seis. 

Investigadora: Ok, então no mínimo tem de medir... 

Inês e Ana: Seis. 

(…) 

Investigadora: Então, o meu x está a variar entre que valores? 

 (…) 

Inês: O seis não pertence...Está a variar entre o seis e o dez . 

Ana: Então pomos x... 

Inês: Então é...menor que... Não, maior que seis, maior ou igual, não, não 

pode ser maior ou igual. Está entre o menor, maior que seis e o menor 

que dez (Figura 16). 

Investigadora: E porque é que não leva o sinalzinho de igual? 

Inês: Porque dez não pertence, nem o seis pertence. 



 

 

Figura 16 –

 

 Nesta questão, Inês e Ana utilizam essencialmente a linguagem natural oral 

durante a resolução e realizam facilmente as conversões para a linguagem simbólica

com e sem variáveis, necessária à resposta à questão. Contudo, mostram dificuld

nos tratamentos necessários à obtenção do valor mínimo para 

intervenção. 

 Numa primeira fase, apesar de ser apresentado às alunas um caso particular em 

que não é possível construir o triângulo, Ana e Inês não conseguem efetuar 

generalização necessária para identificarem o valor mínimo para 

apresentado um segundo exemplo às alunas, Inês consegue utilizá

triângulo da questão 6. Nesta situação, 

segundo caso particular apresentado, ainda que não formule que o valor limite de um 

lado do triângulo corresponde à soma dos restantes dois lados do triângulo.

 Durante a resolução, 

desigualdade triangular, não 

em que o valor de x é um e o valor mínimo que 

mesmo para cálculos simples, utiliza a contagem para obter resultados, não 

estabelecendo também conexões entre a s

mesmo com a subtração, que teria sido mais eficaz para obter a diferença entre d

dezoito. Numa fase final, 

apresentados e a situação em questão, ut

que lhe permite obter o resultado pretendido. 

 Afonso, após lhe ser indicado um caso particular referente à desigualdade 

triangular, consegue utilizá

 

Investigadora: Se eu tiver este lado com cinco e este lado com três

(utilizo o indicador e o polegar como dois 

quanto é que é o máximo deste lado?
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– Resolução de Ana da questão 6 da Tarefa 6

Nesta questão, Inês e Ana utilizam essencialmente a linguagem natural oral 

durante a resolução e realizam facilmente as conversões para a linguagem simbólica

necessária à resposta à questão. Contudo, mostram dificuld

nos tratamentos necessários à obtenção do valor mínimo para x, que apenas obtêm com 

Numa primeira fase, apesar de ser apresentado às alunas um caso particular em 

que não é possível construir o triângulo, Ana e Inês não conseguem efetuar 

generalização necessária para identificarem o valor mínimo para 

apresentado um segundo exemplo às alunas, Inês consegue utilizá-lo aplicando

triângulo da questão 6. Nesta situação, a aluna utiliza implicitamente a generalização do 

o caso particular apresentado, ainda que não formule que o valor limite de um 

lado do triângulo corresponde à soma dos restantes dois lados do triângulo.

urante a resolução, Inês tem dificuldades na generalização referente à 

desigualdade triangular, não conseguindo estabelecer conexões entre o caso particular 

é um e o valor mínimo que x pode tomar. Salienta

mesmo para cálculos simples, utiliza a contagem para obter resultados, não 

estabelecendo também conexões entre a situação em questão e resultados conhecidos ou 

que teria sido mais eficaz para obter a diferença entre d

dezoito. Numa fase final, consegue estabelecer conexões entre os casos particulares 

apresentados e a situação em questão, utilizando implicitamente uma generalização, o 

que lhe permite obter o resultado pretendido.  

Afonso, após lhe ser indicado um caso particular referente à desigualdade 

triangular, consegue utilizá-lo de imediato para o caso enunciado na questão:

Se eu tiver este lado com cinco e este lado com três

o o indicador e o polegar como dois dos lados de um triângulo)

quanto é que é o máximo deste lado? 

 

 

Nesta questão, Inês e Ana utilizam essencialmente a linguagem natural oral 

durante a resolução e realizam facilmente as conversões para a linguagem simbólica, 

necessária à resposta à questão. Contudo, mostram dificuldades 

, que apenas obtêm com 

Numa primeira fase, apesar de ser apresentado às alunas um caso particular em 

que não é possível construir o triângulo, Ana e Inês não conseguem efetuar a 

generalização necessária para identificarem o valor mínimo para x. Quando é 

lo aplicando-o ao 

utiliza implicitamente a generalização do 

o caso particular apresentado, ainda que não formule que o valor limite de um 

lado do triângulo corresponde à soma dos restantes dois lados do triângulo. 

dificuldades na generalização referente à 

conseguindo estabelecer conexões entre o caso particular 

pode tomar. Salienta-se que a aluna, 

mesmo para cálculos simples, utiliza a contagem para obter resultados, não 

ituação em questão e resultados conhecidos ou 

que teria sido mais eficaz para obter a diferença entre doze e 

consegue estabelecer conexões entre os casos particulares 

ilizando implicitamente uma generalização, o 

Afonso, após lhe ser indicado um caso particular referente à desigualdade 

lo de imediato para o caso enunciado na questão: 

Se eu tiver este lado com cinco e este lado com três 

lados de um triângulo), 
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Afonso e Iris: Oito. 

(…) 

Investigadora: Portanto agora pensem lá para esse o que é que vai ter de 

acontecer ao x. 

Afonso: O menor que pode ser é seis vírgula um. 

Investigadora: E portanto é a partir de que número? 

Afonso: A partir do seis fechado... (corrige) aberto. 

Iris: É a partir do seis porquê? 

(…) 

Afonso: Porque isto menos isto dá seis! (refere-se à diferença entre 

dezoito e doze) 

 

 Durante a utilização da desigualdade triangular, Afonso utiliza apenas a 

linguagem natural oral, realizando assim tratamentos dentro deste sistema de 

representações. Nesta questão, utiliza o caso particular que lhe é fornecido, articulando-

o com a situação em questão. Salienta-se que o caso particular fornecido é referente ao 

valor máximo que um lado do triângulo pode ter, sabendo os outros dois, enquanto a 

situação presente nesta questão é relativa ao valor mínimo que um lado do triângulo 

pode ter, sabendo os outros dois. Deste modo, o aluno generaliza implicitamente o caso 

particular que lhe é apresentado, baseando-se igualmente nalgumas relações já 

conhecidas sobre operações inversas, para que esse caso particular lhe seja útil na 

obtenção de um valor mínimo para x. Para obter este resultado, estabelece facilmente 

conexões entre o caso particular apresentado, os dados do triângulo presente no 

enunciado e propriedades já conhecidas referentes a operações inversas, mostrando uma 

rápida compreensão da situação. 

 Considerando as situações apresentadas, o Quadro 4 sintetiza as generalizações 

realizadas, destacando igualmente as representações utilizadas e as conexões e 

processos de significação de Ana e Inês e de Afonso. 
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Quadro 4 – Síntese: Generalização na Tarefa 6 

 

Questão Aluno Generalização Representações 
Conexões / Processos de 

significação 

6 
Ana 

e 
Inês 

Baseada em casos 
particulares 

Dificuldades:  
Tratamentos (linguagem  
natural oral) 
 
Facilidade:  
Conversões (linguagem 
natural oral → 
linguagem simbólica 
com variáveis, 
linguagem natural oral 
→ linguagem simbólica 
sem variáveis) 

Não conseguidas:  
Caso particular 
Valor mínimo de x 
Resultados conhecidos 
e/ou subtração 
 
Conseguidas 
(posteriormente): 
Casos particulares 
Triângulo enunciado 
 
Significação: 
Pouco clara e apenas 
numa segunda fase, ao 
conseguir estabelecer 
algumas conexões. 

6 Afonso 

Baseada 
essencialmente 
em propriedades 
(considera 
também um caso 
particular) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
natural oral) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Caso particular 
Triângulo enunciado 
Propriedades das 
operações inversas 
 
Significação: 
Imediata 

 

5.1.4. Tarefa 8 

 

Na tarefa 8, a questão 1 (Figura 17), por envolver um primeiro contacto com 

inequações, é aquela onde surgem processos de raciocínio que envolvem generalização. 

 

 

Figura 17 – Questão 1 da Tarefa 8 

 

Nesta questão, Nádia, Débora e Ana têm alguma dificuldade na interpretação do 

enunciado, não compreendendo o que é pretendido e solicitam a minha ajuda para a 
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resolução. Por este motivo, procuro esclarecer o que se pretende com a questão e faço 

um acompanhamento durante a primeira subquestão: 

 

Investigadora: É para dizer quanto é que pode valer o x. Então vamos lá. 

Por exemplo aqui, eu tenho: cinco mais x é menor que dez, ou seja, que 

valores é que o x pode ter? 

Nádia: Pode ter um, dois, três, quatro. 

Investigadora: quatro vírgula um, quatro vírgula dois.. Até onde? 

Nádia: Até ao quatro vírgula nove, nove, nove, nove. 

 

 Apesar de encontrarem facilmente valores para o x, as alunas apresentam alguma 

dificuldade inicial referente ao conceito de extremo no intervalo de números reais: 

 

Investigadora: Qual é o número limite? 

Ana: Quatro vírgula nove. 

Investigadora: Não é o quatro vírgula nove, qual é o número limite? Que 

não me interessa, mas que é o limite. 

Nádia: É o cinco. 

Investigadora: Portanto é do cinco... 

Débora: para trás. 

Investigadora: Só que o cinco pertence? 

Nádia: Não. 

Investigadora: Então o cinco vai ser o quê? É um conjunto certo? 

Débora: Tem a ver com a chaveta, então é a chaveta aberta. 

 

 Após encontrarem o extremo superior, Ana identifica com alguma facilidade os 

valores que x pode tomar, reforçando primeiramente uma ideia já expressa 

anteriormente por Débora: 

 

Ana: Do cinco para trás. 

Investigadora: É do cinco para trás, então começamos pelo cinco? 

(dirigindo-se a Nádia pela sua resposta (Figura 18)) 

 



 

Figura 18 – Primeira resolução de Nádia da questão 1.1. da T

 

Nádia: Não, começamos pelo um...

Investigadora: E não dá 

Ana: Dá, não é menos infinito

Nádia: Então é de menos

Ana: Menos infinito até cinco, chaveta aberta.

 

Figura 19 – Resolução de

 

 Na questão 1.2., as alunas necessitam ainda de alguma intervenção para obterem 

o intervalo pretendido: 

 

Ana: E este aqui é y

Débora: Então é... 

Nádia: É menos três. Menos três

 (…) 

Investigadora: Se o menos três é o meu limite

o que interessa são os números que estão para trás desse ou os números 

que estão para a frente.

Débora: Estão para trás, é menos infinito com o menos três.

Investigadora: Entã

Débora: O menos dois...

Nádia: Não, o menos três é o limite. Então é de 

(gesticula), para dar mais, porque tem cá o sinal de maior.

Ana: Chaveta aberta, menos infinito, menos quatro.
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Primeira resolução de Nádia da questão 1.1. da Tarefa 8

Não, começamos pelo um... 

E não dá abaixo do um? 

Dá, não é menos infinito? 

Então é de menos infinito… (Figura 19) 

Menos infinito até cinco, chaveta aberta. 

 

Resolução de Nádia da questão 1.1. da Tarefa 8

Na questão 1.2., as alunas necessitam ainda de alguma intervenção para obterem 

y menos um é maior que menos quatro. 

É menos três. Menos três, menos um. 

e o menos três é o meu limite, agora têm só de pensar se 

o que interessa são os números que estão para trás desse ou os números 

que estão para a frente. 

Estão para trás, é menos infinito com o menos três. 

ntão experimenta lá  menos dois. 

O menos dois... 

Não, o menos três é o limite. Então é de menos três para lá 

para dar mais, porque tem cá o sinal de maior. 

Chaveta aberta, menos infinito, menos quatro. 

arefa 8 

Nádia da questão 1.1. da Tarefa 8 

Na questão 1.2., as alunas necessitam ainda de alguma intervenção para obterem 

agora têm só de pensar se 

o que interessa são os números que estão para trás desse ou os números 

menos três para lá 
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Nádia: Mais infinito. Menos três! 

 

 Já na questão 1.3., Ana, Débora e Nádia conseguem utilizar parcialmente as 

ideias envolvidas nas questões anteriores e aplicá-las a uma nova situação: 

 

Débora: O sete é menor que x mais um. 

Nádia: Portanto o limite é o seis. 

Investigadora: O limite é o seis, mas é para trás ou para a frente? 

Nádia: É para trás. 

Investigadora: Se for... Experimentem outro.  

(…) 

Nádia: O cinco mais um vai dar seis. 

Investigadora: E sete é menor do que seis? 

Débora: Não. 

(…) 

Nádia: São do seis para a frente. O sete mais um vai dar oito, é maior que 

sete. 

Ana: Fica mais infinito. 

Nádia: E é aberto. 

Ana: Fica seis para mais infinito (escreve o intervalo de números reais  

]6, +∞[ ). 

 

 Durante a resolução da questão 1, Ana, Débora e Nádia realizam as conversões 

entre a linguagem simbólica com variáveis e a linguagem natural oral, presentes na 

interpretação do enunciado de cada subquestão. Utilizam também, e essencialmente, a 

linguagem natural oral, realizando a conversão para a linguagem simbólica sem 

variáveis para a resposta a cada subquestão. Na resolução da questão 1., as alunas 

parecem não ter dificuldades em qualquer das conversões. 

Para a resolução das questões 1.2. e 1.3., Ana, Débora e Nádia utilizam com 

facilidade a ideia de número limite apresentada na questão 1.1., encontrando facilmente 

um dos extremos do intervalo. Contudo, mostram dificuldades em concluir se se trata do 

extremo superior ou inferior do intervalo de números reais ao qual x pertence. Sendo o 

primeiro contacto que as alunas têm com inequações, a identificação imediata dos 

extremos menos três na questão 1.2. e seis na questão 1.3. pressupõe, implicitamente, a 
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generalização relativa à utilização da igualdade entre os membros. Esta generalização 

baseia-se no caso particular utilizado na questão 1.1., para o qual as alunas apenas 

conseguiram utilizar o conceito de extremo de um intervalo com alguma intervenção da 

minha parte. Na questão 1.2., Nádia formula uma outra generalização ao indicar que é 

“para lá, para dar mais, porque tem cá o sinal de maior”. Ainda que esta generalização 

seja bastante informal, pode permitir identificar de imediato se o caso da igualdade dos 

membros corresponde ao extremo inferior ou superior. Contudo, as alunas não parecem 

aplicar esta generalização feita por Nádia para a inequação da questão 1.3. 

Ao longo da questão 1, Ana, Débora e Nádia estabelecem conexões entre a 

inequação apresentada e a igualdade entre os membros. No entanto, após estabelecerem 

esta conexão, mostram dificuldades na conexão entre a inequação e os valores possíveis 

para x, o que inviabiliza a construção do intervalo de números reais ao qual x pertence. 

Assim, as alunas aplicam a generalização obtida implicitamente para encontrar um dos 

extremos do intervalo, mas não conseguem aplicar a generalização enunciada por 

Nádia, que lhes permite compreender de imediato se se trata do extremo superior ou 

inferior. A falha na aplicação desta última generalização leva à necessidade de teste de 

casos particulares para identificar se o limite obtido é o extremo inferior ou superior do 

intervalo a construir.  

O Quadro 5 apresenta uma síntese das resoluções das alunas referente às 

questões 1.1, 1.2 e 1.3, nomeadamente quanto ao fundamento das generalizações, às 

representações utilizadas e às conexões conseguidas e não conseguidas e consequentes 

reflexos na significação. 
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Quadro 5 – Síntese: Generalização na Tarefa 8 

 

Questão Aluno Generalização Representações 
Conexões / Processos de 

significação 

1.1, 
1.2 
e 

1.3 

Ana, 
Débora 

e 
Nádia 

Baseada num caso 
particular 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Conversões (linguagem 
simbólica com variáveis 
→ linguagem natural 
oral, linguagem natural 
oral → linguagem 
simbólica sem variáveis) 

Não conseguidas:  
Inequação enunciada 
Valores possíveis para x 
 
Conseguidas: 
Inequação enunciada 
Igualdade entre 
membros 
 
Significação: 
Parcial (apenas para as 
conexões conseguidas) 

 

5.2. Justificação 

 

5.1.2. Tarefa 4 

 

Na tarefa 4, as questões 4, 5 e 6 (Figura 20), são particularmente interessantes no 

que se refere aos processos de raciocínio que envolvem justificações. Na questão 4, é 

solicitada oralmente, a alguns alunos, a justificação das propriedades de a e de b 

apresentadas entre parêntesis. Na questão 5, a justificação é solicitada implicitamente na 

própria questão, ao indicar “Investiga”. Na questão 6, é indicada explicitamente a 

necessidade de justificar a resposta dada. 

 

 

Figura 20 – Questões 5 e 6 da Tarefa 4 

 

Na questão 4, após a resposta dada por Iris, solicito à aluna que justifique o 

porquê da afirmação “a e b não negativos”, que ela não sente à partida necessidade de 
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justificar. A aluna tem inicialmente alguma dificuldade em articular esta justificação, 

aparentemente não por desconhecimento dos conceitos necessários, mas por formular 

uma primeira justificação que se resume matematicamente a uma redundância. 

 

Iris: Ah, pois, também temos de explicar isso! (…) E eu tinha explicado 

aqui… Não podem ser negativos porque são positivos. 

Investigadora: Mas a minha pergunta é, porque é que têm de ser não 

negativos? 

Iris: Porque podem ser zero. 

Investigadora: Também podem ser zero… E se eles fossem negativos o 

que é que ia acontecer? 

(Iris experimenta √−16 na calculadora) 

Investigadora: Há raízes de números negativos? 

Iris: Não…Então está-nos a enganar! 

Investigadora: Não vos estou a enganar, só quero é perceber porque é 

que não podem ser negativos. 

Iris: Não podem ser negativos porque têm a raiz quadrada! Espere aí… 

(escreve) “não existe a raiz quadrada de números negativos” 

 

Iris mostra igualmente alguma inconsistência no conceito de raiz quadrada no 

conjunto dos números reais, não tendo presente que não poderá concretizar a raiz 

quadrada de um número negativo. Contudo, quando solicito à aluna que justifique o 

porquê de o b não poder ser zero, mobiliza conhecimentos anteriores com facilidade e 

articula-os com a situação: 

 

Iris: Porque o a pode ser zero e o b não pode ser zero. 

Investigadora: Porque é que o b não pode ser zero? 

Iris: Porque é positivo. É positivo porque não é zero, porque está aqui em 

baixo. 

 

Salienta-se nesta justificação a articulação de Iris entre a linguagem oral e a 

linguagem escrita (Figura 21). Na linguagem oral a aluna refere “está aqui em baixo” e 

na linguagem escrita refere “é o denominador”.  
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Figura 21 – Resolução de Iris da questão 4 da Tarefa 4 

 

Para as justificações solicitadas a Iris, a aluna responde utilizando apenas a 

linguagem natural (oral e escrita). Em particular, salienta-se que, na segunda 

justificação, mostra uma maior formalidade na linguagem natural escrita que na 

linguagem natural oral. Na primeira justificação, as dificuldades em estabelecer 

conexões entre as propriedades dos números dados e a raiz quadrada de um número, 

leva a aluna a não conseguir justificar a afirmação referente às propriedades de a e de b. 

Contudo, quando é esclarecida tal conexão, utiliza esse argumento para validar a sua 

justificação. Na segunda justificação, a aluna não encontra dificuldades em estabelecer 

conexões entre as propriedades dos números e dos denominadores, utilizando assim 

argumentos válidos para justificar a afirmação. No entanto, não considera necessário 

referir os números reais negativos na sua segunda justificação, muito possivelmente por 

já ter sido explorada, para a justificação anterior, a impossibilidade de concretizar a raiz 

quadrada de números negativos no conjunto dos números reais. Deste modo, a sua 

primeira justificação (correspondente à questão 4.1.1.) é válida por serem utilizados 

argumentos baseados em conceitos conhecidos (ainda que tenham sido clarificados 

durante a interação investigadora-aluna) e a segunda justificação (correspondente à 

questão 4.1.2.) encontra-se incompleta, ainda que sejam igualmente utilizados 

argumentos válidos para a sua formulação, baseados em propriedades conhecidas de 

anos anteriores. 

Também a Afonso é pedido que justifique o porquê da afirmação “a e b não 

negativos”. O aluno, tal como Iris, mostra alguma inconsistência no conceito de raiz 

quadrada no conjunto dos números reais, sendo uma colega sua que salienta que não é 

possível, neste conjunto, obter a raiz de um número negativo: 

 

Investigadora: E agora explica-me só porque é que eles salientam que o 

a e o b são não negativos. 

Afonso: Porque também pode ser o zero. 
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Investigadora: Também pode ser o zero, e podem ser os negativos? 

Afonso: Não. 

Investigadora: Porque é que não podem ser os negativos? 

Afonso: Porque é a raiz quadrada. 

Investigadora: E... 

(Afonso mantém-se em silêncio) 

Investigadora: Quanto é que é a raiz quadrada de um número negativo? 

Afonso: Raiz quadrada de um número negativo... 

Débora: Então, não dá para fazer! 

 

Para a segunda justificação solicitada, referente à questão 4.1.2., Afonso 

apresenta uma justificação baseada em conhecimentos anteriores, aplicando-os com 

facilidade à situação: 

 

Investigadora: E agora diz-me lá porque é que o a é não negativo e o b é 

positivo. 

Afonso: Porque não se pode dividir um número por zero. 

 

Afonso utiliza apenas a linguagem natural oral para exprimir as justificações 

solicitadas, não sentindo necessidade de apresentar, na sua folha de respostas, as 

justificações utilizando a linguagem natural escrita ou a linguagem simbólica. Na 

primeira justificação, apenas consegue construir uma justificação válida quando é 

esclarecida a conexão entre as propriedades dos números dados e a raiz quadrada de um 

número. Na segunda justificação, o aluno estabelece com facilidade conexões entre as 

propriedades dos números, a fração algébrica apresentada e as propriedades da divisão. 

Contudo, tal como Iris, Afonso não apresenta na sua segunda justificação argumentos 

que invalidem a utilização de números reais negativos, focando-se na impossibilidade 

de b ser zero. Assim, as suas justificações baseiam-se em argumentos válidos 

resultantes da utilização de conceitos ou propriedades conhecidas (clarificados no 

contexto da situação ou conhecidos de anos anteriores), sendo a justificação referente à 

questão 4.1.1 válida e a justificação referente à questão 4.1.2 incompleta.  

Na questão 5, Iris e Afonso, justificam a sua resposta de acordo com os 

resultados obtidos para a questão 4, dado que já haviam justificado as afirmações 



 

referentes às propriedades 

números negativos a regra não é válida (Figura 

 

Figura 22 – Resolução de Afonso da questão 5 da Tarefa 4

 

Iris, apesar de numa primeira fase responder impulsivamente à pergunta, 

justifica a sua resposta com o conceito utilizado na questão anterior:

 

Iris: (lê o enunciado da pergunta 3) Sim.

Investigadora: Porque…

Iris: Não, porque os reais podem ser negativos. Então é não, nem é sim.

Investigadora: Então e se os números reais forem negativos, porque é 

que a regra não funciona?

Iris: Porque não existe a raiz quadrada de números negativos

 

Figura 23 

Nesta questão, Afonso utiliza

escrita e Iris a linguagem natural oral e escrita

alargar a sua justificação visto já terem utilizado a me

Desenvolvem assim uma justificação válida e suficiente

compreendidas anteriormente

regra presente em 4.1.2. não ser válida quando o denominador é zero, ideia que é 

também explorada na questão anterior. Deste modo, os alunos selecionam uma das 

ideias de que dispõem para a sua justificação, possivelmente por ser mais abrangente e 

contemplar a regra da questão 4.1.1

estabelecerem a relação entre a questão 

complexidade reduzida, promovendo uma rápida compreensão da situação.
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propriedades de a e de b. Afonso responde de imediato que com os 

números negativos a regra não é válida (Figura 22).  

Resolução de Afonso da questão 5 da Tarefa 4

Iris, apesar de numa primeira fase responder impulsivamente à pergunta, 

com o conceito utilizado na questão anterior: 

(lê o enunciado da pergunta 3) Sim. 

Porque… 

Não, porque os reais podem ser negativos. Então é não, nem é sim.

Então e se os números reais forem negativos, porque é 

a regra não funciona? 

Porque não existe a raiz quadrada de números negativos (Figura 23)

 – Resolução de Iris da questão 5 da Tarefa 4 

 

Afonso utiliza para a sua resposta apenas a linguagem natura

linguagem natural oral e escrita. Os alunos não sentem necessidade de 

alargar a sua justificação visto já terem utilizado a mesma ideia numa questão anterior. 

assim uma justificação válida e suficiente por se basear em ideias

compreendidas anteriormente. Salienta-se, contudo, que não referem a possibilidade da 

regra presente em 4.1.2. não ser válida quando o denominador é zero, ideia que é 

também explorada na questão anterior. Deste modo, os alunos selecionam uma das 

de que dispõem para a sua justificação, possivelmente por ser mais abrangente e 

contemplar a regra da questão 4.1.1. e da questão 4.1.2. Nesta justificação, ao 

estabelecerem a relação entre a questão 5 e a questão anterior, criam um contexto de 

de reduzida, promovendo uma rápida compreensão da situação.

imediato que com os 

 

Resolução de Afonso da questão 5 da Tarefa 4 

Iris, apesar de numa primeira fase responder impulsivamente à pergunta, 

Não, porque os reais podem ser negativos. Então é não, nem é sim. 

Então e se os números reais forem negativos, porque é 

(Figura 23). 

 

 

para a sua resposta apenas a linguagem natural 

ão sentem necessidade de 

sma ideia numa questão anterior. 

por se basear em ideias já 

se, contudo, que não referem a possibilidade da 

regra presente em 4.1.2. não ser válida quando o denominador é zero, ideia que é 

também explorada na questão anterior. Deste modo, os alunos selecionam uma das 

de que dispõem para a sua justificação, possivelmente por ser mais abrangente e 

Nesta justificação, ao 

e a questão anterior, criam um contexto de 

de reduzida, promovendo uma rápida compreensão da situação. 
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Já Gustavo, considerando que não lhe é pedido anteriormente para justificar as 

afirmações referentes às propriedades de a e de b na questão 4 e que não sente 

necessidade de considerar tais afirmações na resolução dessa questão, utiliza alguns 

casos particulares para a questão 5 (Figura 24). 

 

 

Figura 24 – Resolução do Gustavo da questão 5 da Tarefa 4 

 

A seleção destes casos não é aleatória, o que revela uma tentativa por parte do 

aluno de incluir uma variedade de casos que permita a validação da generalização 

sugerida: 

 

Esse fiz um quadrado de quadrados perfeitos, cem, vinte e cinco, cinco 

vezes cinco, dez vezes dez, e fiz um com um quadrado perfeito e um sem 

ser (Gustavo) 

 

Contudo, dado que Gustavo considera estes casos suficientes, sugiro-lhe que 

inclua números negativos na sua seleção. O aluno tem dificuldade em utilizar o conceito 

de raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais: 

 

Gustavo: Com um negativo acho que ia acontecer o mesmo. 

(experimenta na calculadora raiz de -25) 

Investigadora: Existe raiz quadrada de um número negativo?  

Gustavo: Pois... Não. 

(…) 

Investigadora: Então isto é valido para todos os reais? Esta regra? 

Gustavo: Não, é só para os reais positivos. 

 

Nesta questão, para os alunos que exploraram as propriedades de a e de b na 

questão anterior, como Iris e Afonso, a resolução foi imediata e foi suficiente utilizar a 

linguagem natural. Gustavo, visto que não explorou as propriedades de a e de b na 
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questão anterior, utiliza casos particulares expressos em linguagem simbólica sem 

variáveis, ainda que não apresente todos os tratamentos que seriam necessários para 

testar a regra para esses casos. Na sua justificação e resposta final, o aluno utiliza 

apenas a linguagem natural oral, não alterando a resolução que já havia apresentado na 

sua folha de respostas (Figura 24). 

É interessante verificar que Gustavo não seleciona aleatoriamente os casos que 

integra na sua solução, mostrando uma preocupação em abranger diversas propriedades 

dos números em questão. O aluno estabelece conexões entre propriedades dos números 

reais e a influência que tais propriedades podem ter na resolução de operações com 

raízes, contudo não articula estes conceitos com o enunciado da questão e com todas as 

características que deveriam ser salientadas, o que o leva a obter uma justificação inicial 

bastante incompleta. Assim, a sua justificação inicial, validando a generalização 

apresentada no enunciado, é incompleta e baseia-se apenas em casos particulares, mas 

destaca-se a inclusão de vários fatores na sua tentativa de justificação. Posteriormente, o 

facto de incluir vários fatores necessita de alguma intervenção da minha parte para 

abranger mais alguns casos particulares essenciais para a validação ou não validação da 

generalização em questão. Numa fase final, e após esclarecidas algumas das conexões 

necessárias, o aluno apresenta uma justificação válida baseada num contraexemplo 

selecionado de entre os vários casos particulares utilizados. Nesta situação, para 

encontrar o contraexemplo, testa vários casos particulares com características distintas.  

Na questão 6, numa primeira fase, Gustavo não a consegue resolver por não 

considerar o que era solicitado: 

 

Gustavo: Eu estava a experimentar com um número decimal e com um 

número... com um quadrado perfeito. Dá. Verifica-se. 

Investigadora: Faz lá aqui (referindo-me à folha de resposta). 

Gustavo: Fiz, raiz quadrada de dois que é um número irracional e raiz 

quadrada de 121. 

Investigadora: Ok. E deu-te quanto?  

(…) 

Gustavo: Então é doze ponto quatro. 

Investigadora: E agora... O que eu estou a tentar ver é se isto é igual 

aquilo, certo? Então experimenta lá esta. Raiz quadrada de... 

(…) 
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Gustavo: Eu estava-me a enganar, eu fiz... eu estava a trocar... estava só a 

inverter a ordem (refere-se à ordem das parcelas da adição). Dá onze 

ponto um. 

Investigadora: E então? 

Gustavo: Não. Então a resposta vai ser não. 

 

Gustavo utiliza um caso particular para verificar a generalização pretendida, 

concluindo a partir deste caso que a generalização não é verdadeira. Contudo, tem 

dificuldade em apresentar uma justificação para a sua conjetura, não assumindo o 

contraexemplo obtido como suficiente: 

 

Gustavo: E agora explicar porquê... 

Investigadora: Então, como é que tu sabes que não é verdade? 

Convence-me lá que não é verdade. 

Gustavo: (rindo) A calculadora convence-a. 

Investigadora: Não experimentaste? Aquilo que tu tens chama-se 

contraexemplo, ou seja, tens um exemplo onde ela não é verdade. Se não 

é verdade para este exemplo em particular, aqui pergunta para qualquer 

valor real, então também não é verdade para qualquer valor real. Pode ser 

para alguns, como é o caso do zero e do um, onde por acaso é verdade, 

mas não é para qualquer valor real. Portanto, eu não posso escolher dois 

valores reais quaisquer e dizer que esta regra é verdadeira, porque não é 

verdade. 

Gustavo: É só isso? 

Investigadora: É só isso, é só explicares isso. 

 

Após esta intervenção da minha parte, Gustavo justifica com o contraexemplo 

dado a sua resposta (Figura 25). 
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Figura 25 – Resolução de Gustavo da questão 6 da Tarefa 4 

 

Gustavo mostra algumas dificuldades na conversão da linguagem simbólica com 

variáveis para a linguagem simbólica sem variáveis na primeira fase da sua resolução, 

ainda que, em questões anteriores, tenha mostrado facilidade na conversão inversa. 

Posteriormente, utiliza a linguagem simbólica sem variáveis para testar a regra 

apresentada e a linguagem natural escrita para a sua resposta final. 

Na questão 6, o aluno tem facilidade em encontrar um contraexemplo para a 

generalização pretendida e, tal como na questão anterior, a seleção de um caso 

particular para testar a generalização não é aleatória, tentando incluir números com 

propriedades distintas. No entanto, mesmo conseguindo encontrar um contraexemplo 

que valida a generalização, tem dificuldade em considerar esse contraexemplo enquanto 

justificação. Assim, inicialmente, o aluno desenvolve apenas uma compreensão parcial 

da situação, não assumindo o contraexemplo como suficiente para a justificação e, 

consequentemente, para a refutação da generalização enunciada. 

Iris, nesta mesma questão e numa segunda fase da sua resolução, utiliza um caso 

particular para verificar a generalização pretendida. Contudo, considerando que o caso 

particular que experimenta poderia ser utilizado como contraexemplo para justificar a 

sua resposta final, a aluna não o utiliza (Figura 26). 

 

(Escreve o caso particular que experimenta enquanto fala) Raiz de 

dezasseis mais raiz de quatro dá seis. Agora, vinte… Pois, não vai dar, 

era suposto dar raiz de trinta e seis. (apaga o exemplo) Então, não, 

porque a regra só resulta com a multiplicação e a divisão. (Iris) 
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Figura 26 – Resolução de Iris da questão 6 da Tarefa 4 

 

No que respeita às representações utilizadas, Iris utiliza a linguagem simbólica 

sem variáveis em simultâneo com a linguagem natural oral para testar a generalização 

apresentada e a linguagem natural escrita para sua resposta final.  

Nesta questão, Iris encontra com facilidade um contraexemplo para a 

generalização pedida. Contudo, a aluna não utiliza, por iniciativa própria, o 

contraexemplo como justificação da sua conjetura, considerando-o desnecessário à 

justificação. Estabelece conexões entre a igualdade apresentada, a expressão algébrica 

do enunciado, o caso particular que seleciona e ideias compreendidas anteriormente 

referentes à multiplicação e divisão de raízes quadradas no conjunto dos números reais. 

Assim, desenvolve alguma compreensão da situação, no entanto não apresenta uma 

justificação válida. 

Afonso, tal como Iris, não assume a necessidade de utilizar o contraexemplo 

para justificar a sua resposta, ainda que, ao contrário de Gustavo, consiga identificar um 

caso particular como suficiente para refutar uma afirmação na discussão com uma 

colega: 

 

Investigadora: Então, essa regra é verdade? 

Afonso e Débora: Não. 

Débora: Aqui é (refere-se à igualdade do enunciado), mas aqui não 

(refere-se ao segundo caso particular que Afonso utiliza). 

Afonso: Não, aqui é um exemplo (refere-se à igualdade do enunciado). 

 

 

Figura 27 – Resolução de Afonso da questão 6 da Tarefa 4 
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Afonso utiliza a linguagem simbólica sem variáveis para testar a regra 

apresentada, utilizando a linguagem natural escrita para a sua resposta final. Ao 

contrário dos colegas, utiliza mais de um caso particular para verificar a validade da 

generalização. Seleciona estes casos de acordo com as propriedades da igualdade 

numérica apresentada no enunciado, sendo um mais semelhante à igualdade e outro 

mais díspar. Contudo, o aluno também não utiliza o contraexemplo na sua justificação 

(Figura 27), considerando-o desnecessário. Nesta questão, estabelece conexões entre a 

igualdade apresentada e a expressão algébrica enunciada para selecionar os casos 

particulares que utiliza. Posteriormente, o aluno relaciona os casos particulares que 

utiliza com a igualdade e a expressão algébrica para formular uma resposta à questão 6. 

Deste modo, desenvolve uma compreensão da situação baseada nos casos particulares 

que seleciona. Contudo, a sua justificação não contempla argumentos válidos ou o 

contraexemplo considerado para refutar a generalização. Assim, o argumento que 

apresenta como justificação à refutação da generalização não é válido, o que pressupõe 

uma compreensão pouco aprofundada do processo de justificação. 

No Quadro 6 são sintetizadas as informações referentes às justificações 

apresentadas nas situações da Tarefa 4. 
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Quadro 6 – Síntese: Justificação na Tarefa 4 

 

Questão Aluno Justificação Representações 
Conexões / Processos de 

significação 

4 Iris 

(4.1.1) Válida: 
Baseada em 
argumentos 
válidos 
(propriedades 
conhecidas) 
(4.1.2) 
Incompleta: 
Parcialmente 
baseada em 
argumentos 
válidos 
(propriedades 
conhecidas) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos 
(linguagem natural 
oral) 
Conversão (linguagem 
natural oral → 
linguagem natural 
escrita) 

Não conseguidas:  
Propriedades dos números 
Raiz quadrada 
 
Conseguidas: 
Propriedades dos números 
Denominadores 
 
Significação: 
Após estabelecer todas as 
conexões 

4 Afonso 

(4.1.1) Válida: 
Baseada em 
argumentos 
válidos 
(propriedades 
conhecidas) 
 
(4.1.2) 
Incompleta: 
Parcialmente 
baseada em 
argumentos 
válidos 
(propriedades 
conhecidas) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos 
(linguagem natural 
oral) 

Não conseguidas:  
Propriedades dos números 
Raiz quadrada 
 
Conseguidas: 
Propriedades dos números 
Fração algébrica 
Propriedades da divisão 
 
Significação: 
Após estabelecer todas as 
conexões 

5 
Afonso 

e 
Iris 

Válida: Baseada 
em ideias 
compreendidas 
anteriormente 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos 
(linguagem natural) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Generalização enunciada 
Questão anterior 
 
Significação: 
Imediata 

5 Gustavo 

(Inicial) Não 
válida: Baseada 
em casos 
particulares 
(com influência 
de vários 
fatores) 
 
(Final) Válida: 
Baseada num 
contraexemplo 

Dificuldades: 
Tratamentos 
(linguagem simbólica 
sem variáveis) 
 
Facilidade: 
Tratamentos 
(linguagem natural 
oral) 

Não conseguidas: 
Características enunciadas 
 
Conseguidas: 
Propriedades dos números 
reais 
Propriedades das operações 
 
Significação: 
Apenas após considerar 
casos com características 
distintas 
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6 Gustavo 
Válida: Baseada 
num 
contraexemplo 

Dificuldades: 
Conversão (linguagem 
simbólica com 
variáveis → 
linguagem simbólica 
sem variáveis) 
 
Facilidade: 
Tratamentos 
(linguagem simbólica 
sem variáveis) 
Conversão (linguagem 
simbólica sem 
variáveis → 
linguagem natural oral 
→ linguagem natural 
escrita) 

Não conseguidas: 
Contraexemplo 
Justificação 
 
Conseguidas: 
Propriedades dos números 
reais 
Expressão algébrica 
enunciada 
 
Significação: 
Imediata no que respeita à 
situação em questão. Pouco 
clara no que respeita à 
utilização de 
contraexemplos como 
justificação 

6 Iris 

Não válida: 
Formulação de 
nova 
generalização 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos 
(linguagem simbólica 
sem variáveis ↔ 
linguagem natural 
oral) 

Não conseguidas: 
Contraexemplo 
Justificação 
 
Conseguidas: 
Igualdade enunciada 
Expressão algébrica 
enunciada 
Caso particular 
Ideias compreendidas 
anteriormente 
 
Significação: 
Imediata no que respeita à 
situação em questão. Pouco 
clara no que respeita à 
utilização de 
contraexemplos como 
justificação 

6 Afonso 

Não válida: 
Formulação de 
nova 
generalização 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos 
(linguagem simbólica 
sem variáveis) 
Conversões 
(linguagem simbólica 
sem variáveis → 
linguagem natural 
escrita) 

Não conseguidas: 
Contraexemplo 
Justificação 
 
Conseguidas: 
Igualdade enunciada 
Expressão algébrica 
enunciada 
Casos particulares 
 
Significação: 
Imediata no que respeita à 
situação em questão 
(inclusivamente mais 
abrangente). Pouco clara no 
que respeita à utilização de 
contraexemplos como 
justificação 
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5.2.2. Tarefa 5 

 

Na tarefa 5, a questão 3.1.4. (Figura 28) destaca-se das restantes subquestões da 

questão 3.1. por a verificação pretendida implicar a alteração do sentido da 

desigualdade, o que pressupõe uma justificação mais elaborada. Na questão 3.2. é 

solicitada explicitamente uma justificação. 

 

 

Figura 28 – Questão 3.1. da Tarefa 5 

 

 Na questão 3.1.4., Iris começa por experimentar se o sentido da desigualdade se 

mantém utilizando um caso particular, conseguindo posteriormente mobilizar este caso 

particular para o utilizar enquanto contraexemplo (Figura 29). 

 

Iris: Não, não vai ficar, com o menos. Ou fica? 

Investigadora: Não sei, diz lá o que é que aconteceu. 

Ana: Fica assim, não fica? (refere-se aos resultados que Iris escreve no 

seu exemplo) 

Investigadora: Dois vezes menos um? 

Iris: Dois. 

Investigadora: Dois vezes menos um?! 

Iris e Ana: Menos dois! 

Investigadora: E o que é que está a acontecer? 

Iris: Este fica maior. 

Ana: Porque é que esse há de ficar maior? 

Iris: Porque olha (desenha uma reta numérica): o zero, para aqui é um, 

dois, três, mas para aqui é, um, dois, três, ou seja, isto (refere-se ao três 

negativo) é menor do que dois. 

Ana: Ah.. 
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Iris: Finalmente uma resposta que não seja igual. (escreve) “Não, porque, 

por exemplo...”. 

 

 

Figura 29 – Resolução de Iris da questão 3.1.4. da Tarefa 5 

 

 Iris utiliza a linguagem simbólica sem variáveis para o caso particular que 

seleciona, fazendo facilmente conversões entre esta linguagem e a linguagem natural 

oral e escrita. Nos tratamentos em linguagem simbólica sem variáveis, a aluna apresenta 

um erro, ao indicar que o produto entre dois e menos um é dois, que pode dever-se a 

uma distração, não sendo significativo visto que a aluna o corrige com facilidade. 

 Na sua justificação, Iris utiliza um contraexemplo para refutar a afirmação 

apresentada no enunciado, apresentando assim uma justificação válida. Justifica ainda a 

Ana que menos dois é maior que menos três, utilizando a reta numérica. Esta última 

justificação é igualmente válida, por se basear em ideias já conhecidas de anos 

anteriores. 

 Iris, nesta questão, estabelece conexões entre a desigualdade apresentada no 

enunciado, o caso particular que seleciona e o conceito de ordenação. Além destas 

conexões, a aluna considera o contraexemplo que utiliza para a justificação como 

suficiente, não sentindo necessidade de recorrer a mais exemplos para refutar a 

afirmação dada. Deste modo, desenvolve uma compreensão da situação, traduzida pela 

justificação com utilização de um contraexemplo e pela justificação a Ana com a 

utilização de ideias já conhecidas (Quadro 7). 
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Quadro 7 – Síntese: Justificação na Tarefa 5 

 

Questão Aluno Justificação Representações 
Conexões / Processos de 

significação 

3.1.4 Iris 

(Questão) Válida: 
Baseada num 
contraexemplo 
 
(Ana) Válida: 
Baseada em ideias 
compreendidas 
anteriormente 

Dificuldades: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 
 
Facilidade: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 
Conversão (linguagem 
simbólica sem variáveis 
→ linguagem natural 
oral → linguagem 
natural escrita) 

Não conseguidas:- 
 
Conseguidas: 
Desigualdade enunciada 
Caso particular 
Conceito de ordenação 
 
Significação: 
Imediata 

 

5.2.3. Tarefa 6  

 

As questões 6 e 7 da tarefa 6 (Figura 30), por envolverem conceitos relacionados 

com outros tópicos matemáticos, são particularmente interessantes no que respeita aos 

processos de justificação. 

 

 

Figura 30 – Questões 6 e 7 da Tarefa 6 

 

 Na questão 6, Iris e Afonso começam por indicar valores distintos para x, 

apresentando vários argumentos até chegarem a um consenso quanto ao valor máximo 

para x: 

 

Iris: Menor que dezoito. 

Afonso: Não, tem de ser menor que quarenta. 

Investigadora: O que é que tem de ser menor que quarenta? 



 

Iris e Afonso: O períme

Afonso: Então o x também tem de ser menor que quarenta.

Iris: Não, tens de fazer tipo, vai dar trinta 

dez... 

Afonso: Não, tens de subtrair a quarenta

Iris: O que é que eu fiz?

Afonso: Então tem que ser menor que dez.

Iris: Dezoito mais doze vai dar trinta.

Afonso: Não, tem de ser igual a dez ou menor.

Iris: Inferior (refere

Afonso: Ah, tem de ser menor que dez.

Iris: Eu sabia isso. 

 

Figura 31 – Afonso e Iris durante a resolução da questão 6 da Tarefa 6

 Nesta interação entre

a linguagem simbólica sem variáveis para efetuar alguns cálculos que posteriormente 

apagam da sua folha de respostas

e os dados apresentados no enunciado da questão 6., o conceito de perímetro, operações 

de adição ou de subtração e a desigualdade entre o perímetro do triângulo e quarenta, 

envolvendo as ideias de menor e de inferior. Nomeadamente, Afonso justifica 

resposta indicando que a quarenta subtrai dezoito e doze, pelo que o valor de 

ser igual ou inferior a dez e Iris complementa integrando a informação do enunciado de 

que o perímetro deve ser inferior a quarenta, pelo que Afonso conclui que 

menor que dez. Deste modo, os alunos utilizam alguns cálculos para a sua justificação e 

também informações constantes no enunciado do problema.

interação um consenso referente

justificação válida por envolver argumentos válidos.
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O perímetro. 

também tem de ser menor que quarenta. 

Não, tens de fazer tipo, vai dar trinta não é? Então só pode ser entre 

Não, tens de subtrair a quarenta, dezoito e doze (Figura 31

O que é que eu fiz? 

em que ser menor que dez. 

Dezoito mais doze vai dar trinta. 

Não, tem de ser igual a dez ou menor. 

(refere-se a inferior a quarenta). 

Ah, tem de ser menor que dez. 

 

Afonso e Iris durante a resolução da questão 6 da Tarefa 6

 

Nesta interação entre Iris e Afonso, os alunos utilizam a linguagem natural oral e 

a linguagem simbólica sem variáveis para efetuar alguns cálculos que posteriormente 

respostas. Ambos os alunos estabelecem conexões entre a figura 

e os dados apresentados no enunciado da questão 6., o conceito de perímetro, operações 

de adição ou de subtração e a desigualdade entre o perímetro do triângulo e quarenta, 

de menor e de inferior. Nomeadamente, Afonso justifica 

indicando que a quarenta subtrai dezoito e doze, pelo que o valor de 

ser igual ou inferior a dez e Iris complementa integrando a informação do enunciado de 

e ser inferior a quarenta, pelo que Afonso conclui que 

menor que dez. Deste modo, os alunos utilizam alguns cálculos para a sua justificação e 

também informações constantes no enunciado do problema. Assim, desenvolvem na sua 

nso referente ao valor máximo para x, que se baseia numa 

justificação válida por envolver argumentos válidos. 

? Então só pode ser entre 

(Figura 31). 

Afonso e Iris durante a resolução da questão 6 da Tarefa 6 

Iris e Afonso, os alunos utilizam a linguagem natural oral e 

a linguagem simbólica sem variáveis para efetuar alguns cálculos que posteriormente 

Ambos os alunos estabelecem conexões entre a figura 

e os dados apresentados no enunciado da questão 6., o conceito de perímetro, operações 

de adição ou de subtração e a desigualdade entre o perímetro do triângulo e quarenta, 

de menor e de inferior. Nomeadamente, Afonso justifica a sua 

indicando que a quarenta subtrai dezoito e doze, pelo que o valor de x terá de 

ser igual ou inferior a dez e Iris complementa integrando a informação do enunciado de 

e ser inferior a quarenta, pelo que Afonso conclui que x deverá ser 

menor que dez. Deste modo, os alunos utilizam alguns cálculos para a sua justificação e 

Assim, desenvolvem na sua 

, que se baseia numa 
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 Já a obtenção e justificação para o valor mínimo de x necessitou de intervenção 

mais direcionada da minha parte pois os alunos não consideraram a desigualdade 

triangular para a obtenção de valores: 

  

Afonso: De dez até.. Menos infinito. (…) Não! 

(…) 

Iris: Tem de ser um número positivo. 

Afonso: Fica é muito pequenino. 

(…) 

Iris: Então, é entre o um e o dez. 

(…) 

Investigadora: Precisamos de pensar um bocadinho mais, podemos 

pensar um bocadinho mais? Lembram-se da desigualdade triangular? 

Afonso e Iris: Não. 

Investigadora: Não é com quaisquer três medidas que eu posso construir 

um triângulo. 

Iris: Eu sei! Não não sei... 

Investigadora: Se eu tiver este lado com cinco e este lado com três 

(utilizo o indicador e o polegar como dois lados de um triângulo), quanto 

é que é o máximo deste lado? 

Afonso e Iris: Oito. 

Iris: Sete vírgula nove nove nove nove...Com o oito já não dá.  

 

Após os alunos relembrarem a utilização da desigualdade triangular para um 

caso particular, Afonso consegue facilmente aplicar a desigualdade triangular para obter 

o resultado pretendido. Já Iris precisa de alguma ajuda do colega para obter o mesmo 

valor: 

 

Afonso: O menor que pode ser é seis vírgula um. 

Investigadora: E portanto é a partir de que número? 

Afonso: A partir do seis fechado... (corrige) aberto. 

Iris: É a partir do seis porquê? 

(…) 
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Afonso: Porque isto menos isto dá seis! (refere-se à diferença entre 

dezoito e doze) 

Iris: Seis virgula zero, zero, zero, um. Então é seis… 

Afonso: …ponto e virgula, dez aberto. (Figura 32) 

 

 

Figura 32 – Resolução de Afonso da questão 6 da Tarefa 6 

 

 Na questão 6, Iris e Afonso utilizam apenas a linguagem natural oral para 

exprimirem as suas justificações. Contudo, as conversões entre a linguagem natural oral 

e a linguagem algébrica com variáveis são evidentes entre as justificações apresentadas 

e a resposta dada a esta questão. Na obtenção do valor mínimo para x, têm algumas 

dificuldades iniciais, consequentes de não considerarem a desigualdade triangular para a 

sua justificação, não estabelecendo a conexão entre a situação da questão 6 e os critérios 

de construção de triângulos. Contudo, os alunos estabelecem conexões com o conceito 

de medida, indicando rapidamente que os valores de x apenas podem ser positivos. 

Particularmente, as observações feitas por Iris antes da minha intervenção parecem 

indicar que a aluna, além dos números negativos, não considera o zero pela conexão que 

estabelece com o conceito de medida e de construção de um triângulo. No entanto, 

posteriormente, a aluna desconsidera também os valores compreendidos entre zero e 

um, parecendo relacionar os valores de x com o conjunto dos números naturais e não 

com o conjunto dos números reais positivos. Esta situação é novamente alterada quando 

é apresentado um caso particular da construção de triângulos, em que refere “sete 

vírgula nove, nove, nove, nove, …”. Neste momento da discussão, a aluna estabelece a 

conexão necessária entre o conceito de medida e o conjunto dos números reais. Afonso, 

com maior rapidez que a colega, relaciona o caso particular apresentado para clarificar 

os critérios de construção de triângulos, com o triângulo apresentado no enunciado, 

obtendo o valor mínimo de x e considerando igualmente a continuidade existente no 

conceito de medida ao referir “seis vírgula um”. Com a minha intervenção, os alunos 

estabelecem as conexões necessárias para uma compreensão da situação que lhes 
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permite apresentar uma resposta à questão. Contudo, apesar de utilizarem durante a 

discussão os argumentos necessários a uma justificação dos valores apresentados, não 

apresentam qualquer justificação na folha de respostas (Figura 32). Deste modo, a 

justificação referente à obtenção do valor mínimo para x é válida por se basear em 

ideias compreendidas anteriormente com a apresentação do caso particular para a 

construção de triângulos, mas salienta-se que os alunos não sentem necessidade de 

apresentar a justificação nas suas folhas de respostas, eventualmente por não ser 

solicitada no enunciado da questão.  

 Na resolução da questão 6, Ana e Inês mostram algumas dificuldades em 

encontrar o valor máximo para x devido ao conceito de inferior envolvido na questão: 

 

Inês: O perímetro tem que ser menos de quarenta. 

Ana: Do que trinta! Dezoito mais doze, trinta. 

Inês: Trinta mais...três. 

Ana: Trinta mais três, trinta e três. 

Investigadora: Deu? Trinta e três? 

Inês: Porque eu pus o dez, mas a stôra (referindo-se à professora da 

turma) disse que como era igual a quarenta tinha de ser menor. 

 

 No início da resolução desta questão, Ana e Inês utilizam a linguagem natural 

oral e a linguagem simbólica sem variáveis (ao registarem alguns dos cálculos referidos 

na transcrição) para encontrarem o valor máximo que x pode tomar. 

 Inês começa por referir que o perímetro tem de ser inferior a quarenta, contudo 

não consegue articular esta informação com a indicação dada pela professora da turma 

de que com o valor de dez para x não seria possível por o perímetro ser igual a quarenta. 

Ainda que a aluna pudesse utilizar estas informações para identificar e justificar o valor 

máximo de x, não o faz, não estabelecendo as conexões necessárias entre o conceito de 

perímetro, as propriedades do perímetro apresentadas no enunciado e a conceção de x 

enquanto variável num intervalo pertencente ao conjunto dos números reais. 

 Gustavo, quando interpelado, tem já na sua folha de respostas os valores para x 

(Figura 33), pelo que solicito oralmente a justificação do resultado apresentado: 
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Figura 33 – Resolução de Gustavo da questão 6 da Tarefa 6 

 

Investigadora: Explica-me só o que é que estás a fazer. Porque é que o x 

está entre o seis e o dez? 

(…) 

Gustavo: Bem, tem de ser inferior a quarenta. Dezoito mais doze é trinta, 

mais dez faz quarenta, tem de ser menos de dez, pronto. O seis, para 

construir um triângulo é preciso aquela treta toda... 

Investigadora: E o que é essa “treta toda”? 

Gustavo: É a soma dos dois lados, tem que dar...maior que o outro lado. 

 

 Gustavo apresenta a sua justificação em linguagem natural oral, tendo já 

utilizado a linguagem simbólica com variáveis para responder à questão 6, mostrando 

facilidade nas conversões entre estas representações. Na sua justificação, Gustavo 

utiliza argumentos válidos, tanto para justificar o limite inferior, como para justificar o 

limite superior. O aluno estabelece facilmente conexões entre o conceito de perímetro, 

as propriedades do perímetro do triângulo da questão 6 e as propriedades necessárias à 

construção de um triângulo. Deste modo, apresenta uma justificação válida, baseada em 

conceitos e propriedades. 

 Na questão 7, que Gustavo resolve enquanto fala, obtém com facilidade os 

valores de m: 

 

Investigadora: Ok. Podemos fazer o sete? 

Gustavo: O triângulo equilátero tem os três lados iguais. 

Investigadora: Certo. 

Gustavo: Tem de ser maior que trinta e menor que qualquer coisa.. 

Investigadora: E o que é essa coisa? 

Gustavo: Trinta e quatro. Fiz cento e dois a dividir por três. 
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Contudo, quando responde à questão na sua folha de respostas, considera como 

variável x e não m como presente no enunciado da questão (Figura 34). 

 

 

Figura 34 – Resolução de Gustavo da questão 7 da Tarefa 6 

 

 Nesta questão, Gustavo utiliza conversões entre a linguagem natural oral e a 

linguagem simbólica com variáveis. Saliento que o aluno mostra alguma inconsistência 

nos tratamentos entre a linguagem simbólica com variáveis apresentada no enunciado 

da questão e a linguagem simbólica com variáveis que utiliza na sua resposta.  

Gustavo apresenta facilmente argumentos que justificam a sua resposta, 

relacionando os valores apresentados no enunciado com as propriedades do triângulo 

equilátero, nomeadamente, quanto à relação entre o perímetro e as medidas dos lados. 

Ao estabelecer a conexão com as propriedades do triângulo equilátero, o aluno cria um 

contexto de complexidade reduzida em que a obtenção de resultados se resume a 

processos simples de cálculo. Contudo, evidencia-se a sua necessidade de justificar a 

obtenção de trinta e quatro, embora sem referir anteriormente como obteve trinta. Esta 

justificação deve-se, possivelmente, à maior facilidade no cálculo do quociente entre o 

noventa e o três. Nesta questão, a sua justificação é válida pelos argumentos 

apresentados, que envolvem propriedades conhecidas e processos de cálculo.  

 As justificações apresentadas pelos alunos nas questões da tarefa 6 encontram-se 

sintetizadas no Quadro 8, que inclui também as representações utilizadas e as conexões 

e processos de significação desenvolvidos. 
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Quadro 8 – Síntese: Justificação na Tarefa 6 

 

Questão Aluno Justificação Representações 
Conexões / Processos de 

significação 

6 
(valor 
máx.) 

Afonso 
e 

Iris 

Válida: Baseada 
em argumentos 
válidos 
(propriedades 
conhecidas) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
natural oral, linguagem 
simbólica sem variáveis) 
Conversão (linguagem 
natural oral ↔ 
linguagem simbólica 
sem variáveis) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Dados enunciados 
Conceito de perímetro 
Operações 
Conceito de menor 
 
Significação: 
Após estabelecer todas 
as conexões 

6 
(valor 
min.) 

Afonso 
e 

Iris 

Válida: Baseada 
em ideias 
compreendidas 
anteriormente 
(apenas oral) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
natural oral) 
Conversão (linguagem 
natural oral → 
linguagem simbólica 
com variáveis) 

Não conseguidas 
(inicialmente):  
Desigualdade triangular 
 
Conseguidas: 
Conceito de medida 
Conjunto dos números 
reais 
Caso particular 
 
Significação: 
Após estabelecer todas 
as conexões. 
Não dão importância à 
justificação escrita 

6 
(valor 
máx.) 

Ana 
e 

Inês 

Não válida: 
Baseada na 
autoridade 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos (linguagem 
natural oral, linguagem 
simbólica sem variáveis) 
Conversão (linguagem 
natural oral ↔ 
linguagem simbólica 
sem variáveis) 

Não conseguidas:  
Conceito de menor 
Conceito de perímetro 
Dados enunciados 
 
Conseguidas:- 
 
Significação: 
Pouco clara por não 
estabelecerem as 
conexões necessárias 

6 Gustavo 

Válida: Baseada 
em argumentos 
válidos 
(propriedades 
conhecidas) 
(apenas oral) 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Conversões (linguagem 
natural oral ↔ 
linguagem simbólica) 

Não conseguidas:- 
 
Conseguidas: 
Conceito de perímetro 
Dados enunciados 
Desigualdade triangular 
 
Significação: 
Imediata 
Não dá importância à 
justificação escrita 
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7 Gustavo 

Válida: Baseada 
em argumentos 
válidos 
(propriedades 
conhecidas) 
(apenas oral) 

Dificuldades: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica com 
variáveis) 
 
Facilidade: 
Conversões (linguagem 
natural oral ↔ 
linguagem simbólica) 

Não conseguidas:- 
 
Conseguidas: 
Conceito de perímetro 
Dados enunciados 
Propriedades do 
triângulo equilátero 
 
Significação: 
Imediata 
Não dá importância à 
justificação escrita 

 

5.2.4. Tarefa 8 

 

Na tarefa 8, durante a resolução da questão 1 (Figura 35) surgem algumas 

justificações. No entanto, a questão 3 (Figura 36), por envolver a primeira utilização dos 

princípios de equivalência, é a mais relevante no que respeita ao raciocínio matemático, 

nomeadamente quanto às justificações. 

 

 

Figura 35 – Questão 1 da Tarefa 8 

 

 

Figura 36 – Questão 3 da Tarefa 8 

 

Na questão 1.2., Ana, Débora e Nádia, com alguma intervenção da minha parte, 

conseguem obter o intervalo de números reais pretendido. Contudo, ao construírem o 

intervalo, Débora escreve “[-3 , +∞[“, pelo que as alunas sentem necessidade, entre si, 

de justificar o intervalo obtido, nomeadamente quanto à inclusão do três negativo: 
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Ana: Porque é que fechaste? (dirigindo-se a Débora) 

Débora: Porque é o limite! 

Investigadora: E esse pertence ou não? 

Débora: Esse aqui pertence. 

Nádia: Não! É aberto. 

Débora: Ah, é aberto! 

Ana: Isso era só se tivesse a coisinha (gesticulando a escrita da igualdade 

no do sinal ≥). 

 

 Durante a discussão apresentada, as alunas utilizam maioritariamente a 

linguagem natural oral, ainda que em constante relação com a linguagem simbólica sem 

variáveis presente nas suas folhas de respostas. 

 A justificação dada por Ana é baseada em ideias compreendidas anteriormente 

referentes à representação de condições em intervalos de números reais, exploradas nas 

tarefas 6 e 7. Assim, estabelece conexões entre as inequações apresentadas e as 

representações de condições exploradas anteriormente, apresentando uma justificação 

válida à colega. Saliento que a sua justificação não é solicitada na questão, surgindo por 

necessidade na discussão com a colega. 

Na questão 3, Afonso começa por indicar que já aprendeu a resolver inequações, 

pelo que solicito que apresente a sua resolução: 

 

Afonso: Aí oh stôra, já sei resolver inequações! 

Investigadora: Mostra lá. 

Afonso: Então, é assim! 

Investigadora: É assim? Deixa lá ver o que é que fizeste. Dividiste por... 

Afonso: Três. 

Investigadora: Mas mudaste aqui uns sinais... 

Afonso: Foi ela que disse que era assim. 

Investigadora: Quem é que disse? 

Afonso: Filó! 

 

 Como Afonso não mostra ter compreendido como resolver a inequação,  

solicito-lhe que tente utilizar os princípios de equivalência presentes na tarefa: 
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Investigadora: Lê lá aqui este, o segundo principio de equivalência. 

Afonso: (responde antes de ler) Então, mas é por causa disso! 

(…) 

Investigadora: Portanto, estamos neste princípio, se somarmos ou 

subtrairmos é o primeiro princípio. Este é se multiplicarmos ou 

dividirmos. 

Afonso (lê o princípio em silêncio) Então tenho de inverter o símbolo. 

Investigadora: Porque… 

Afonso: Estou a dividir por um número negativo. 

Investigadora: Os princípios são muito parecidos com os das equações. 

Afonso: Mentira, as equações não têm isto. 

(…) 

Investigadora: x maior que nove, como é que eu represento na forma de 

intervalo? 

Afonso: Então, fica… (Figura 37). 

 

 

Figura 37 – Resolução de Afonso da questão 3.1. da Tarefa 8 

 

 Nesta questão Afonso utiliza a linguagem simbólica com variáveis, ainda que na 

sua primeira resolução não consiga fazer os tratamentos necessários à obtenção do 

resultado pretendido. Posteriormente, em articulação com a linguagem natural escrita 

presente na tarefa, consegue realizar os tratamentos necessários em linguagem 

simbólica com variáveis. Na fase final da sua resolução, converte com facilidade a 

condição obtida em linguagem simbólica sem variáveis, tanto para a representação em 

forma de intervalo como para a representação na reta numérica. 

 Na primeira fase da sua resolução, Afonso, quando interpelado, justifica que a 

alteração de sinais é realizada por indicação de uma colega. Deste modo, parece não 

estabelecer as conexões necessárias à resolução da inequação, não apresentando uma 

compreensão da situação. Numa segunda fase, o aluno consegue articular a resolução da 

inequação com a informação referente aos princípios de equivalência, estabelecendo as 



 

conexões necessárias a uma compreensão da situação. 

uma relação entre os princípios de equivalência das equações e os princípios de 

equivalência das inequações, onde consegue destacar de imediato que a diferença se 

encontra exatamente nas alterações da desigualdade. Quando 

justifique a alteração do sentido da desigualdade, o aluno utiliza o princípio de 

equivalência enunciado, mostr

uma justificação válida. 

 Na questão 3.2., solicito

resolução. Contudo, o aluno só o faz para o primeiro passo, atendendo a que o passo 

seguinte, e último na resolução da inequação, é de complexidade reduzida.

 

Investigadora: Explica

3.2). 

Afonso: Então, mudei o 

 

Figura 38 – Afonso durante a resolução da ques

Investigadora: Porque é que t

Afonso: Então, posso meter o quatro negativo

positivo e mudar o símbolo.

Investigadora: Não, não

outro lado, e a minha pergunta é

Afonso: Para isolar a incógnita.

Investigadora: Mas a minha pergunta é

para o outro lado. 

Afonso: Porque me disseram que podia.
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conexões necessárias a uma compreensão da situação. É ainda induzido a estabelecer 

uma relação entre os princípios de equivalência das equações e os princípios de 

nequações, onde consegue destacar de imediato que a diferença se 

encontra exatamente nas alterações da desigualdade. Quando lhe é solicitado que 

justifique a alteração do sentido da desigualdade, o aluno utiliza o princípio de 

equivalência enunciado, mostrando compreendê-lo e, consequentemente

solicito a Afonso que justifique cada passo dado na sua 

o aluno só o faz para o primeiro passo, atendendo a que o passo 

a resolução da inequação, é de complexidade reduzida.

Explica-me lá enquanto resolves essa (refiro-me à questão 

Então, mudei o x para aqui (Figura 38). 

 

Afonso durante a resolução da questão 3.2. da Tarefa 8

 

Porque é que tu podes mudar o x para o outro lado

Então, posso meter o quatro negativo, o 2x negativo

positivo e mudar o símbolo. 

Não, não! A minha pergunta é, tu passaste o 

lado, e a minha pergunta é, porque é que... 

Para isolar a incógnita. 

Mas a minha pergunta é, porque é que tu podes passar o 

Porque me disseram que podia. 

ainda induzido a estabelecer 

uma relação entre os princípios de equivalência das equações e os princípios de 

nequações, onde consegue destacar de imediato que a diferença se 

é solicitado que 

justifique a alteração do sentido da desigualdade, o aluno utiliza o princípio de 

consequentemente, apresentando 

a Afonso que justifique cada passo dado na sua 

o aluno só o faz para o primeiro passo, atendendo a que o passo 

a resolução da inequação, é de complexidade reduzida. 

me à questão 

tão 3.2. da Tarefa 8 

para o outro lado? 

negativo e o x 

minha pergunta é, tu passaste o x para o 

tu podes passar o x 
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 Nesta primeira fase da resolução, Afonso realiza tratamentos em linguagem 

simbólica com variáveis e utiliza a linguagem natural oral para as suas justificações. 

Após esta indicação, o aluno realiza com facilidade os tratamentos necessários à 

conclusão da resolução, utilizando, como anteriormente, a linguagem simbólica com 

variáveis. 

 Na justificação de Afonso referente à mudança de x para o primeiro membro da 

inequação, o aluno indica que lhe disseram que podia fazê-lo. Assim, ao basear-se numa 

autoridade, o seu argumento não é válido, invalidando a sua justificação. Contudo, 

estabelece conexões entre a resolução de equações e a resolução de inequações, 

utilizando procedimentos análogos aos já conhecidos das equações.  

Nesta questão salienta-se ainda que a incompreensão de Afonso, quando é 

questionado a primeira vez, leva-o a indicar que a alteração dos sinais implica a 

alteração do sinal da desigualdade, referindo-se implicitamente a multiplicação de 

ambos os membros da inequação por menos um. Esta articulação, ainda que não seja 

solicitada para a questão 3.2., apresenta uma evidência da compreensão do segundo 

princípio de equivalência apresentado na tarefa. 

O Quadro 9 apresenta uma síntese das situações abordadas nesta tarefa, onde são 

incluídos aspetos respeitantes à justificação, às representações e às conexões e processos 

de significação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Quadro 9 – Síntese: Justificação na Tarefa 8 

 

Questão Aluno Justificação Representações 
Conexões / Processos de 

significação 

1.2 Ana 

(surge por 
necessidade) 
Válida: Baseada 
em ideias 
compreendidas 
anteriormente 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
natural oral) 
Conversão (linguagem 
simbólica sem variáveis 
→ linguagem natural 
oral) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Inequações enunciadas 
Representações de 
condições 
 
Significação: 
Imediata 

3.1 Afonso 

Válida: Baseada 
em argumentos 
válidos 
(propriedades 
conhecidas) 

Dificuldades 
(inicialmente):  
Tratamentos (linguagem 
simbólica com 
variáveis) 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
simbólica com 
variáveis) 
Conversão (linguagem 
natural oral ↔ 
linguagem simbólica 
com variáveis → 
linguagem simbólica 
sem variáveis) 

Não conseguidas 
(inicialmente):  
Princípios de 
equivalência de 
inequações 
Procedimentos de 
resolução de equações 
 
Conseguidas: 
Princípios de 
equivalência 
 
Significação: 
Após estabelecer as 
conexões necessárias. 

3.2 Afonso 
Não válida: 
Baseada na 
autoridade 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica com 
variáveis) 
Conversão (linguagem 
natural oral ↔ 
linguagem simbólica 
sem variáveis) 

Não conseguidas:  
Princípio de 
equivalência na adição e 
subtração 
 
Conseguidas: 
Resolução de equações 
Resolução de 
inequações 
 
Significação: 
Pouco clara por não 
estabelecer todas as 
conexões necessárias 
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Capítulo 6 

 

 

Conclusão 

 

 

 

No início deste capítulo apresento uma síntese do estudo desenvolvido, onde 

saliento os seus objetivos, o quadro teórico em que se apoia, a estrutura da unidade de 

ensino e a metodologia de investigação. De seguida, apresento as principais conclusões 

do estudo, nomeadamente, quanto aos processos de generalização e de justificação 

utilizados pelos alunos durante a unidade de ensino. Indico ainda possíveis contributos 

do estudo para a comunidade de professores de Matemática e algumas recomendações 

para investigações futuras. Por fim, faço uma reflexão pessoal sobre o trabalho 

realizado, tanto enquanto professora, como enquanto investigadora. 

 

6.1. Síntese do estudo 

  

 Com a generalização do programa de Matemática do ensino básico (ME, 2007), 

o desenvolvimento da capacidade de raciocinar matematicamente ganha uma nova 

dimensão na Matemática escolar. Contudo, sendo o desenvolvimento do raciocínio 

matemático um dos objetivos mais ambiciosos no ensino da Matemática, promover o 

seu desenvolvimento pleno nos alunos não é uma tarefa fácil para o professor. Ora, um 

passo fundamental para melhorar o desenvolvimento desta capacidade consiste em 

conhecer melhor o modo como os alunos raciocinam matematicamente. Assim, esta 

investigação tem como objetivo analisar os processos de raciocínio de alunos do 9.º ano 

na resolução de tarefas e problemas algébricos envolvendo números reais e inequações, 

bem como compreender de que modo os processos de raciocínio se relacionam com as 

representações utilizadas e com a compreensão de conceitos e procedimentos 

algébricos. 
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O quadro teórico em que esta investigação se apoia aborda quatro aspetos 

essenciais: (i) raciocínio matemático e tipos de raciocínio matemático; (ii) processos de 

raciocínio matemático; (iii) raciocínio algébrico; e (iv) representações, conexões e 

processos de significação. O primeiro aspeto pretende esclarecer o que se entende por 

raciocínio matemático e dar a conhecer alguns tipos de raciocínio. No que se refere a 

processos de raciocínio matemático, saliento a variedade de processos associados ao 

raciocínio, dando particular destaque à generalização e justificação. Considerando o 

papel da Álgebra nesta investigação, no terceiro aspeto do quadro teórico é destacado o 

que se entende por raciocínio algébrico e evidenciada a importância do 

desenvolvimento do sentido de símbolo. Por último, são abordadas as representações e 

os processos de significação pela sua estreita relação com o raciocínio matemático. 

A presente investigação tem por base uma unidade de ensino denominada 

“Números reais e inequações”, desenvolvida numa turma do 9.º ano. A unidade de 

ensino é constituída por uma sequência de oito tarefas que segue as orientações do 

Programa de Matemática do Ensino Básico (ME, 2007) e integra algumas indicações 

do NCTM (2007, 2009), bem como o quadro teórico apresentado. Tendo em vista 

promover situações em que os alunos recorram à capacidade de raciocinar 

matematicamente, a sequência de tarefas inclui várias questões de exploração. 

Com o intuito de analisar os processos de raciocínio dos alunos e conhecer os 

contributos destes processos na compreensão de conceitos e procedimentos, 

considerando o ponto de vista dos alunos e os seus próprios significados, a metodologia 

utilizada neste estudo é de natureza qualitativa, seguindo o paradigma interpretativo. 

Esta investigação tem ainda por base a observação participante enquanto modalidade de 

investigação. A recolha de dados decorre numa turma do 9.º ano com um ambiente de 

trabalho produtivo e em que as tarefas são, maioritariamente, realizadas em pequenos 

grupos. Considerando o objetivo do estudo, os dados são sobretudo recolhidos na sala 

de aula, com registo áudio e vídeo das aulas da unidade de ensino. Além destes registos, 

são também recolhidas as produções dos alunos e é mantido um diário de bordo das 

observações. A análise dos dados é realizada em duas fases, sendo a primeira fase em 

simultâneo com a recolha de dados e a segunda fase, mais estruturada, realizada a 

posteriori.  
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6.2. Conclusões do estudo 

 

Considerando o objetivo do estudo e as questões de investigação a que me 

proponho dar resposta, apresento seguidamente conclusões referentes (i) à 

caracterização dos processos de raciocínio utilizados, nomeadamente generalização e 

justificação; (ii) às representações e processos de significação envolvidos; (iii) às 

relações entre processos de raciocínio, representações e significação e (iv) à influência 

das tarefas na utilização de diferentes processos de raciocínio. 

 

6.2.1. Generalização e justificação 

 

Na formulação de generalizações durante a unidade de ensino (ver um resumo 

das situações no Anexo 3), grande parte dos alunos segue uma abordagem indutiva, 

generalizando as relações observadas em casos particulares para uma classe de objetos 

mais ampla. Em grande parte destas situações os alunos utilizam exclusivamente um 

caso particular para formularem a generalização. Noutras situações, as generalizações 

são formuladas com base em mais de um caso particular. 

Além das situações em que os alunos utilizam uma abordagem empírica para a 

formulação de generalizações, surgem também, ainda que com menor frequência, 

generalizações de cunho mais dedutivo, baseadas em propriedades matemáticas 

conhecidas dos alunos, como é o caso de Iris nas questões 6 da Tarefa 4 e 3.1.1/3.1.2 da 

Tarefa 5 e de Afonso na questão 6 da Tarefa 6. Deste modo, ao longo da unidade de 

ensino, é possível distinguir entre situações em que a generalização é formulada com 

base em casos particulares e com base em propriedades conhecidas, à semelhança da 

distinção apresentada por Galbraith (1995) entre abordagens empíricas e dedutivas. 

Contudo, a distinção entre a utilização de um ou mais casos particulares é também 

evidente durante a unidade de ensino, sendo possível subdividir as abordagens 

empíricas nestas duas situações distintas. 

No que respeita à justificação (ver um resumo das situações no Anexo 4), os 

alunos parecem não dar relevância às características necessárias para que esta seja 

válida, apresentando tanto justificações válidas, como justificações não válidas que se 

baseiam em casos particulares, na sua perceção pessoal da situação ou numa autoridade 

externa como o professor ou mesmo colegas.  
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Uma das justificações não válidas que surge durante a unidade de ensino remete 

para a utilização de casos particulares em que, tal como salienta Coffland (2012) na sua 

investigação, os exemplos utilizados levam a conclusões erróneas sobre a situação. Esta 

situação é também destacada por Kieran (2007), ao indicar que, para validar as suas 

conjeturas, os alunos recorrem frequentemente a casos particulares. Outras justificações 

não válidas, como a de Ana e Inês da questão 6 da Tarefa 6 ou a de Afonso da questão 

3.2 da Tarefa 8, podem ser enquadradas no nível 1 definido por Lannin (2005), visto 

que os alunos utilizam uma referência a uma autoridade externa para a sua justificação. 

Considerando a revisão da literatura, é curioso salientar que as justificações de Iris e 

Afonso na questão 6 da tarefa 4 não são passíveis de enquadrar em qualquer dos níveis 

de justificação definidos por Lannin (2005), atendendo a que consistem na formulação 

de uma nova generalização, o que não refuta por si só a generalização enunciada na 

questão. Assim, as justificações não válidas apresentadas neste estudo podem ser 

agrupadas em três situações distintas de invalidade: (i) utilização de casos particulares; 

(ii) referência a autoridade externa e (iii) formulação de nova generalização/conjetura.  

Durante a unidade de ensino, os alunos apresentam também justificações válidas 

para as questões apresentadas ou para situações que surgem na discussão das questões 

com os colegas. Em parte destas situações, os alunos baseiam-se em conhecimentos 

anteriores ou argumentos válidos para a situação em questão, nomeadamente conceitos 

ou propriedades conhecidas. No entanto, as justificações que se destacam nesta 

investigação dizem respeito à utilização de contraexemplos para refutar uma afirmação. 

Este destaque não se prende com a quantidade de vezes que estas justificações surgem, 

mas sim com as suas características. Nestas situações, os alunos parecem ter alguns 

cuidados na justificação das suas respostas, nomeadamente quanto à seleção não 

aleatória de casos a testar e quanto à não utilização isolada de casos particulares ou 

perceções da situação. Assim, os alunos conseguem com alguma facilidade obter os 

contraexemplos necessários, mas nem sempre os consideram necessários ou suficientes 

para comprovar a refutação das generalizações em questão. Contudo, ao contrário da 

dificuldade dos alunos identificada por Galbraith (1995), os contraexemplos utilizados 

pelos alunos satisfazem as condições dadas e violam as conclusões pretendidas. Assim, 

as justificações apresentadas pelos alunos refletem a capacidade de, por vezes, usarem 

contraexemplos de modo mais sofisticado que o apontado pela literatura. À semelhança 

das justificações não válidas e de acordo com os resultados apresentados, é possível 

distinguir entre três situações distintas em que as justificações apresentadas são válidas: 
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(i) utilização de conhecimentos anteriores, (ii) utilização de propriedades ou conceitos 

matemáticos, ou (iii) recurso a contraexemplos que refutem a afirmação.  

 

6.2.2. Representações e processos de significação 

 

Nas tarefas da unidade de ensino, os alunos utilizam a linguagem natural oral e 

escrita e a linguagem simbólica sem e com variáveis, não apresentando dificuldades 

significativas nas transformações em registos de representações, sejam tratamentos ou 

conversões. Mesmo em situações em que surgem dificuldades, estas são ultrapassadas 

pelos alunos sem necessidade de grande intervenção. 

No que respeita aos processos de significação, em grande parte das situações 

apresentadas os alunos conseguem estabelecer conexões entre os aspetos da questão e as 

propriedades ou conceitos necessários à sua resolução, manifestando compreensão da 

situação. Contudo, em alguns casos, não estabelecem todas as conexões necessárias, o 

que sugere uma compreensão apenas parcial da situação em questão. É exemplo desta 

situação a questão 6 da Tarefa 6, onde grande parte dos alunos não consegue estabelecer 

a conexão com as propriedades da construção de triângulos, ainda que consigam, na sua 

globalidade, estabelecer a conexão com o conceito de medida. Nestas situações, as 

conexões não estabelecidas são geralmente referentes a propriedades ou conceitos não 

evidentes na tarefa ou referentes a tópicos abordados em anos anteriores. Quando os 

alunos são direcionados, através do questionamento, para estabelecerem as conexões em 

falta, aparentam desenvolver os seus processos de significação promovendo uma 

compreensão mais aprofundada das questões.  

Assim, em resumo, nas situações apresentadas neste estudo, os alunos aparentam 

não ter dificuldades em interpretar e utilizar tanto a linguagem natural como a 

linguagem simbólica. Além disso, os processos de significação dos alunos parecem 

depender da sua capacidade de estabelecer conexões apropriadas, sendo a compreensão 

tanto mais efetiva quanto mais complexas são as conexões que estabelecem. 

 

6.2.3. Relações entre raciocínio, representações e significação 

 

Na grande maioria das situações apresentadas, os alunos utilizam mais de um 

registo de representações durante a consecução de uma questão, sendo esta informação 

consistente com a ideia de Duval (2004) de que o raciocínio precisa de se basear numa 
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variedade de registos de representação e na sua coordenação. Assim, e considerando a 

facilidade com que os alunos realizam transformações entre representações, a utilização 

de diferentes representações não parece limitar o desenvolvimento do raciocínio 

matemático dos alunos. Já os processos de significação surgem intrinsecamente ligados 

às generalizações ou justificações apresentadas na medida em que, quando há 

dificuldades nas conexões entre os conceitos e propriedades necessários à consecução 

da tarefa, parece igualmente existir uma dificuldade na generalização ou na justificação. 

Nas situações em que os alunos utilizam exclusivamente um caso particular para 

formularem as generalizações, as conexões estabelecidas são geralmente mais 

superficiais, mostrando uma compreensão pouco aprofundada da situação. Assim, os 

processos de raciocínio que envolvem generalizações formuladas partindo de um só 

caso particular encontram-se estreitamente relacionados com uma utilização pouco 

consistente de processos de significação. Estas situações, à semelhança de resultados de 

investigações realizadas por Lithner (2000, 2003, 2008), remetem para a não utilização 

ou eventualmente para uma utilização superficial das propriedades matemáticas dos 

conceitos envolvidos, ainda que estas fossem essenciais para a formulação consistente 

de uma generalização. Noutras situações, quando os alunos utilizam mais de um caso 

particular para formular a sua generalização, parecem utilizar processos de significação 

mais complexos. Na sua generalidade, os processos de significação envolvidos nestas 

generalizações indiciam também conexões com propriedades e/ou conceitos 

conhecidos, não podendo ser resumidas a uma relação direta entre os casos particulares 

e um caso geral. Estes processos, por considerarem uma diversidade de características 

da situação, sugerem a utilização de raciocínio abdutivo por parte dos alunos. Apenas 

Ana e Inês na resolução da questão 6 da Tarefa 6 evidenciam dificuldade nos processos 

de significação durante a formulação de uma generalização baseada em casos 

particulares. No entanto, esta situação parece também sustentar a relação entre os 

processos de significação e os processos de raciocínio, na medida em que as 

dificuldades em estabelecer conexões parecem refletir-se numa dificuldade em formular 

e utilizar a generalização. Já as generalizações baseadas mais em propriedades do que 

em casos particulares, revelam uma maior capacidade de raciocínio dos alunos, visto 

que estabelecem conexões de maior complexidade. Contudo, os alunos não justificam a 

utilização de propriedades na maioria das situações, o que pode sugerir que ainda 

existem lacunas na sua compreensão. No que respeita à justificação, destaco a 

justificação apresentada por Afonso à questão 3.2 da Tarefa 8 que remete para uma 
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aplicação meramente rotineira de procedimentos algébricos, o que limita a sua 

compreensão da situação e dificulta a apresentação de uma justificação válida. Esta 

situação, semelhante às destacadas por Henriques (2010), remete para um 

desenvolvimento instável do sentido de símbolo, necessário ao raciocínio algébrico e 

consequentemente à capacidade de estabelecer conexões. 

Nas relações estabelecidas entre raciocínio, representações e significação, o 

modelo de análise utilizado (Figura 3) revelou-se um instrumento muito útil, 

nomeadamente no estudo dos processos de raciocínio em articulação com as 

representações e os processos de significação. Com base neste modelo e no quadro 

teórico, esta investigação mostra como alguns alunos são capazes de realizar certas 

generalizações e justificações, utilizando vários tipos de raciocínio, como o indutivo, o 

abdutivo e o dedutivo e como articulam os seus processos de raciocínio com os 

processos de significação e as representações utilizadas. 

 

6.2.4. Tarefas 

 

Ao longo da unidade de ensino, as tarefas permitiram aos alunos formular 

generalizações numa variedade de situações. Deste modo, reiterando que se aprende a 

raciocinar raciocinando (Ponte, & Sousa, 2010), as tarefas apresentadas parecem ser 

propícias ao desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos, nomeadamente no 

que respeita à formulação de generalizações. 

Quanto à justificação enquanto processo de raciocínio, as questões das situações 

apresentadas no capítulo anterior, sendo de natureza exploratória, revelam 

potencialidades para que os alunos justifiquem as suas conjeturas, tal como sugerem 

Lannin, Ellis e Elliot (2011). Contudo, os alunos nem sempre sentem necessidade de 

justificar as suas respostas mesmo que, nalguns casos, quando lhes é solicitado, 

consigam identificar as propriedades e conceitos necessários para a justificação. Deste 

modo, as justificações que apresentam decorrem maioritariamente do questionamento 

da professora ou da investigadora, não surgindo espontaneamente durante a realização 

das tarefas. Assim, a justificação decorrente diretamente da consecução das tarefas é 

pouco utilizada pelos alunos, tal como se tem verificado em trabalhos anteriores (Ponte, 

2007). Deste modo, as tarefas, ainda que por si só não pareçam ser suficientes para 

estimular a utilização de vários processos de raciocínio, revelam-se nesta unidade de 
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ensino um instrumento fundamental à criação de situações propensas a atividades que 

envolvam processos de raciocínio matemático.  

 

6.3. Implicações e recomendações do estudo 

 

Os aspetos salientados nas conclusões do estudo sugerem que o 

desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos requer um investimento não 

apenas na estrutura das tarefas a apresentar aos alunos, mas também no conhecimento e 

reflexão sobre os processos de raciocínio. Atendendo a que as tarefas nem sempre são 

suficientes para desencadear a utilização de processos de raciocínio, é necessário que o 

professor possa desenvolver um questionamento eficaz. Contudo, para este 

questionamento é necessário que o professor tenha presente não só a importância dos 

processos de raciocínio, mas também o que se entende por cada um deles e que 

processos se espera que os alunos apresentem, de acordo com a tarefa a desenvolver e 

com o nível de ensino em questão. Concretizar estas sugestões em propostas de tarefas e 

investigar modos de exploração na sala de aula constitui um importante desafio para a 

educação matemática. 

O desenvolvimento da capacidade de raciocinar matematicamente é um dos 

aspetos salientes do Programa de Matemática do Ensino Básico (ME, 2007). Será 

interessante verificar no futuro se a generalização do programa irá promover este 

desenvolvimento, habilitando os alunos a usar tanto o raciocínio indutivo e abdutivo 

como o dedutivo e reforçando processos de raciocínio como a generalização e a 

justificação. Será também importante verificar se os alunos serão capazes de recorrer a 

várias representações, desenvolvendo uma maior compreensão dos objetos e conceitos 

matemáticos, e se serão capazes de estabelecer conexões profícuas que os levem a uma 

maior riqueza de significações. Para que isso possa acontecer, não basta que exista um 

programa de Matemática valorizando o raciocínio. Será necessário que os professores 

conheçam os processos de raciocínio dos seus alunos e reflitam sobre eles. Se esta 

análise revelar lacunas, mesmo por parte daqueles que mostram bom desempenho, será 

necessário colmatá-las para que os alunos sejam mais críticos e desenvolvam a 

Matemática com compreensão. Neste âmbito, o modelo de análise (Figura 1), que 

certamente poderá ser aperfeiçoado, poderá ser útil tanto na investigação como na 

formação de professores. 
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6.4. Reflexão final 

 

 O planeamento e elaboração desta investigação, em todas as suas fases, 

revelaram-se de extrema importância, tanto para o meu desenvolvimento profissional 

enquanto professora, como para a minha iniciação enquanto investigadora. No âmbito 

profissional, este estudo permitiu-me compreender e refletir sobre os processos de 

raciocínio dos alunos, levando-me a trabalhar de modo mais consciente o 

desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos em sala de aula. Deste modo, 

alarguei o destaque ao raciocínio matemático, tanto a outros tópicos, como a outros anos 

de escolaridade, com o intuito de promover uma melhor compreensão dos conceitos, 

propriedades e procedimentos matemáticos. Esta investigação contribuiu ainda para que 

me tornasse uma professora mais reflexiva, dando especial atenção às atividades 

desenvolvidas em sala de aula, tendo a vista a sua constante melhoria. 

A frequência das disciplinas curriculares do Mestrado constituíram uma mais- 

valia para este estudo na medida em que me permitiram compreender não só a 

importância da investigação em Educação Matemática, como também desenvolver 

competências para a realização de investigações nesta área. Posteriormente, todo o 

processo de formulação de questões de investigação, revisão da literatura, planificação 

da investigação, definição de instrumentos a utilizar, recolha e análise de dados e 

elaboração de conclusões, permitiu-me alcançar uma ideia mais clara de todo o processo 

de investigação, promovendo igualmente o meu desenvolvimento enquanto 

investigadora. De todo o processo envolvido nesta investigação, a análise de dados foi o 

que me despertou maior interesse, tanto pela sua complexidade, como pela reflexão que 

lhe está inerente. Para este interesse contribuíram também as comunicações e artigos 

que fui realizando em conjunto com o orientador e com outros colegas, que me 

permitiram participar em discussões profícuas no sentido de aprofundar a análise e a 

reflexão sobre o tema do raciocínio matemático. Outra fase que me interessou 

particularmente foi a elaboração da revisão da literatura. Esta fase, que acompanhou 

toda a investigação, deu-me a conhecer uma enorme variedade de investigações, tanto 

sobre o raciocínio matemático, como sobre outros aspetos da educação matemática, 

dado que me “perdi” muitas vezes na leitura de outros artigos que me foram 

interessando. 

Na sua globalidade, a concretização desta investigação contribuiu muito 

significativamente para o meu desenvolvimento enquanto professora e enquanto 
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investigadora. Foi um trabalho que me interessou essencialmente pela reflexão que lhe 

está subjacente e pela contribuição na ampliação do meu conhecimento na área da 

Educação Matemática. Ainda que os resultados desta investigação, pela sua natureza 

assumidamente exploratória, não possam ser generalizados, espero que este estudo 

possa também contribuir, tanto para professores como para investigadores, para um 

conhecimento mais aprofundado dos processos de raciocínio dos alunos. 
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Anexo 1 

Sequência de tarefas 

Tarefa 1 – Os números irracionais 
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Tarefa 2 – Números reais 
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Tarefa 3 – Números reais notáveis 
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Tarefa 4 – Operações no conjunto dos números reais 
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Tarefa 5 – Operações e relações de ordem em R 
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Tarefa 6 – Intervalos de números reais 
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Tarefa 7 – Conjunção e disjunção de condições 
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Tarefa 8 – Inequações 
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Anexo 2 

Pedidos de autorização 

 

Ao diretor da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr.  

Diretor João Paulo Leonardo 

 

Eu, Joana da Fonte Dias Gomes da Mata Pereira, professora de Matemática do grupo 500 e 

mestranda do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, venho por este meio solicitar 

autorização para concretizar, na Escola Básica e Secundária Passos Manuel, o projeto de 

investigação em educação intitulado “O raciocínio matemático em alunos do 9.º ano no estudo dos 

números reais e inequações”, a desenvolver no âmbito do Mestrado em Educação, na área de 

especialização em Didática da Matemática, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

Este projeto tem por objetivo analisar os processos de raciocínio de alunos do 9.º ano na resolução 

de tarefas e problemas algébricos e compreender de que modo as tarefas direcionadas para o 

desenvolvimento do raciocínio matemático podem contribuir para a compreensão de conceitos e 

procedimentos algébricos. 

A concretização deste projeto implicará a recolha de dados na turma D do 9.º ano em 

algumas aulas da disciplina de Matemática e o trabalho empírico terá por base o desempenho dos 

alunos da turma ao longo da unidade que abrange os tópicos Números Reais e Inequações. A 

unidade em questão será desenvolvida em colaboração com a professora da turma, Sónia Santiago. 

Serão objeto de análise, nesta investigação, materiais produzidos pelos alunos, transcrições de 

algumas interações geradas em contexto de sala de aula e transcrições de entrevistas que lhes sejam 

eventualmente realizadas com o intuito de esclarecer raciocínios desenvolvidos em contexto de sala 

de aula. A recolha de dados envolverá a gravação em áudio e/ou vídeo de alguns destes momentos. 

Em todo o processo serão salvaguardados os direitos de privacidade e anonimato que 

assistem aos participantes e à própria escola, enquanto instituição. Os encarregados de educação 

serão informados sobre o estudo, sendo essencial o seu consentimento para possibilitar a 

participação dos alunos. 

 

Lisboa, 16 de Novembro de 2011 

 

Pede deferimento, 

 

Joana da Fonte Dias Gomes da Mata Pereira 
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Aos encarregados de educação 

 

Exmo.(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação, 

 

No âmbito do projeto de investigação “O raciocínio matemático em alunos do 9.º ano no 

estudo dos números reais e inequações”, serão recolhidos dados em contexto de sala de aula na 

turma do(a) seu(sua) educando(a). Este projeto tem por objetivo analisar os processos de raciocínio 

de alunos do 9.º ano na resolução de tarefas e problemas algébricos e compreender de que modo as 

tarefas direcionadas para o desenvolvimento do raciocínio matemático podem contribuir para a 

compreensão de conceitos e procedimentos algébricos. 

Serão objeto de análise materiais produzidos pelos alunos e transcrições de algumas 

interações geradas em contexto de sala de aula. A recolha de dados envolverá a gravação em áudio 

e/ou vídeo de alguns destes momentos. 

Em todo o processo serão salvaguardados os direitos de privacidade e anonimato que 

assistem ao seu(sua) educando(a). Da participação neste trabalho não resultará qualquer prejuízo 

para o(a) aluno(a), podendo, pelo contrário, trazer-lhe benefícios na compreensão da matemática. 

Face ao exposto, solicita-se a autorização para a recolha de dados com o(a) seu(sua) 

educando(a). 

Agradecemos antecipadamente a colaboração e atenção dispensada. 

Com os melhores cumprimentos, 

Lisboa, 16 de Novembro de 2011 

A investigadora 

_________________________ 

(Joana Mata Pereira) 

A professora de Matemática 

_________________________ 

 (Sónia Santiago) 

 

 

- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Autorizo o(a) meu(minha) educando(a) __________________________________ n.º___ do 9.ºD, a 

participar na recolha de dados dirigida pela investigadora Joana Mata Pereira, no âmbito de uma 

investigação sobre o raciocínio matemático. 

Lisboa, ___ de __________de 2011 

O/A Encarregado/a de Educação 

__________________________________________________________ 
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Anexo 3 

Generalização: consolidação dos quadros síntese 
T
ar
ef
a 

Q
u
es
tã
o 

Aluno Generalização Representações 
Conexões / Processos de 

significação 

4 4 Iris 
Baseada em 
casos 
particulares 

Dificuldades:  
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 
 
Facilidade:  
Conversão (linguagem 
simbólica sem variáveis → 
linguagem simbólica com 
variáveis) 

Não conseguidas:  
Conceito de regra 
 
Conseguidas: 
Casos particulares 
Expressão algébrica 
enunciada 
 
Significação: 
Após estabelecer todas as 
conexões 

4 3 e 4 Gustavo 
Baseada em 
casos 
particulares 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
1. Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 
2. Conversões (linguagem 
natural escrita → linguagem 
simbólica sem variáveis→ 
linguagem simbólica com 
variáveis) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Casos particulares 
Expressão algébrica 
enunciada 
Conceito de regra 
 
Significação: 
Imediata 
 

4 6 Afonso 
Baseada em 
casos 
particulares 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
1. Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 
2. Conversão (linguagem 
simbólica com variáveis → 
linguagem simbólica sem 
variáveis) 

 
Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Igualdade numérica 
enunciada 
Expressão algébrica 
enunciada 
Propriedades dos números 
reias 
Casos particulares 
 
Significação: 
Imediata 
 

4 6 Iris 
Baseada em 
propriedades 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
1. Tratamentos (linguagem 
natural oral, linguagem 
simbólica sem variáveis) 
2. Conversões (linguagem 
natural oral ↔ linguagem 
simbólica sem variáveis) 

 
Não conseguidas:- 
 
Conseguidas: 
Caso particular 
Propriedades obtidas 
anteriormente 
Subtração enquanto caso 
particular da adição 
 
Significação: 
Imediata 
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5 3.1 Rodrigo 
Baseada num 
caso particular 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Desigualdade enunciada 
Caso particular 
Procedimentos de cálculo 
 
Significação: 
Pouco abrangente por 
simplificação das conexões a 
estabelecer 

5 
3.1.1  

e 
3.1.2 

Iris 

Baseada 
essencialmente 
em propriedades 
(considera 
também um 
caso particular) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Conversões (linguagem 
natural oral → linguagem 
natural escrita, linguagem 
simbólica sem variáveis→ 
linguagem natural oral) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Desigualdade enunciada 
Propriedades de ordenação 
Caso particular 
 
Significação: 
Imediata 

5 3.1.3 Iris 
Baseada num 
caso particular 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Conversão (linguagem 
natural oral → linguagem 
natural escrita) 

 
Não conseguidas (fundada 
numa perceção):  
Generalizações anteriores  
 
Conseguidas: 
Desigualdade enunciada 
Caso particular 
 
Significação: 
Pouco abrangente por 
simplificação das conexões a 
estabelecer 
 

5 3.1.4 Iris 
Baseada num 
caso particular 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
1. Tratamentos (linguagem 
natural oral) 
2. Conversão (linguagem 
simbólica sem variáveis → 
linguagem natural oral) 

 
Não conseguidas 
(superficial): 
Generalização externa  
 
Conseguidas: 
Desigualdade enunciada 
Caso particular 
 
Significação: 
Pouco abrangente por 
simplificação das conexões a 
estabelecer 
 

5 3.2 
Ana 

e 
Iris 

Baseadas num 
caso particular 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Conversão (linguagem 
natural oral → linguagem 
natural escrita) 

 
Não conseguidas:- 
 
Conseguidas: 
Caso particular 
Generalização enunciada 
 
Significação: 
Pouco abrangente por 
simplificação das conexões a 
estabelecer 
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6 6 
Ana 

e 
Inês 

Baseada em 
casos 
particulares 

Dificuldades:  
Tratamentos (linguagem 
natural oral) 
 
Facilidade:  
Conversões (linguagem 
natural oral → linguagem 
simbólica com variáveis, 
linguagem natural oral → 
linguagem simbólica sem 
variáveis) 

Não conseguidas:  
Caso particular 
Valor mínimo de x 
Resultados conhecidos e/ou 
subtração 
 
Conseguidas 
(posteriormente): 
Casos particulares 
Triângulo enunciado 
 
Significação: 
Pouco clara e apenas numa 
segunda fase, ao conseguir 
estabelecer algumas 
conexões. 

6 6 Afonso 

Baseada 
essencialmente 
em propriedades 
(considera 
também um 
caso particular) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
natural oral) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Caso particular 
Triângulo enunciado 
Propriedades das operações 
inversas 
 
Significação: 
Imediata 

8 

1.1, 
1.2 
e 

1.3 

Ana, 
Débora 

e 
Nádia 

Baseada num 
caso particular 

Dificuldades:  
- 
 
Facilidade:  
Conversões (linguagem 
simbólica com variáveis → 
linguagem natural oral, 
linguagem natural oral → 
linguagem simbólica sem 
variáveis) 

Não conseguidas:  
Inequação enunciada 
Valores possíveis para x 
 
Conseguidas: 
Inequação enunciada 
Igualdade entre membros 
 
Significação: 
Parcial (apenas para as 
conexões conseguidas) 
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Anexo 4 

Justificação: consolidação dos quadros síntese 
T
ar
ef
a 

Q
u
es
tã
o 

Aluno Justificação Representações 
Conexões / Processos de 

significação 

4 4 Iris 

(4.1.1) Válida: 
Baseada em 
argumentos válidos 
(propriedades 
conhecidas) 
 
(4.1.2) Incompleta: 
Parcialmente baseada 
em argumentos 
válidos (propriedades 
conhecidas) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
1. Tratamentos 
(linguagem natural oral) 
2. Conversão (linguagem 
natural oral → linguagem 
natural escrita) 

Não conseguidas:  
Propriedades dos números 
Raiz quadrada 
 
Conseguidas: 
Propriedades dos números 
Denominadores 
 
Significação: 
Após estabelecer todas as 
conexões 

4 4 Afonso 

(4.1.1) Válida: 
Baseada em 
argumentos válidos 
(propriedades 
conhecidas) 
 
(4.1.2) Incompleta: 
Parcialmente baseada 
em argumentos 
válidos (propriedades 
conhecidas) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
natural oral) 

 
Não conseguidas:  
Propriedades dos números 
Raiz quadrada 
 
Conseguidas: 
Propriedades dos números 
Fração algébrica 
Propriedades da divisão 
 
Significação: 
Após estabelecer todas as 
conexões 
 

4 5 
Afonso 

e 
Iris 

Válida: Baseada em 
ideias compreendidas 
anteriormente 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos (linguagem 
natural) 

 
Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Generalização enunciada 
Questão anterior 
 
Significação: 
Imediata 
 

4 5 Gustavo 

(Inicial) Não válida: 
Baseada em casos 
particulares (com 
influência de vários 
fatores) 
 
(Final) Válida: 
Baseada num 
contraexemplo 

Dificuldades: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 
 
Facilidade: 
Tratamentos (linguagem 
natural oral) 

 
Não conseguidas: 
Características enunciadas 
 
Conseguidas: 
Propriedades dos números 
reais 
Propriedades das 
operações 
 
Significação: 
Apenas após considerar 
casos com características 
distintas 
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4 6 Gustavo 
Válida: Baseada num 
contraexemplo 

Dificuldades: 
Conversão (linguagem 
simbólica com variáveis 
→ linguagem simbólica 
sem variáveis) 
 
Facilidade: 
1. Tratamentos 
(linguagem simbólica sem 
variáveis) 
2. Conversão(linguagem 
simbólica sem variáveis 
→ linguagem natural oral 
→ linguagem natural 
escrita) 

Não conseguidas: 
Contraexemplo 
Justificação 
 
Conseguidas: 
Propriedades dos números 
reais 
Expressão algébrica 
enunciada 
 
Significação: 
Imediata no que respeita à 
situação em questão. 
Pouco clara no que 
respeita à utilização de 
contraexemplos como 
justificação 
 

4 6 Iris 
Não válida: 
Formulação de nova 
generalização 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis 
↔ linguagem natural 
oral) 

 
Não conseguidas: 
Contraexemplo 
Justificação 
 
Conseguidas: 
Igualdade enunciada 
Expressão algébrica 
enunciada 
Caso particular 
Ideias compreendidas 
anteriormente 
 
Significação: 
Imediata no que respeita à 
situação em questão. 
Pouco clara no que 
respeita à utilização de 
contraexemplos como 
justificação 
 

4 6 Afonso 
Não válida: 
Formulação de nova 
generalização 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
1. Tratamentos 
(linguagem simbólica sem 
variáveis) 
2. Conversões (linguagem 
simbólica sem variáveis 
→ linguagem natural 
escrita) 

 
Não conseguidas: 
Contraexemplo 
Justificação 
 
Conseguidas: 
Igualdade enunciada 
Expressão algébrica 
enunciada 
Casos particulares 
 
Significação: 
Imediata no que respeita à 
situação em questão 
(inclusivamente mais 
abrangente). Pouco clara 
no que respeita à 
utilização de 
contraexemplos como 
justificação 
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5 3.1.4 Iris 

(Questão) Válida: 
Baseada num 
contraexemplo 
 
(Ana) Válida: 
Baseada em ideias 
compreendidas 
anteriormente 

Dificuldades: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica sem variáveis) 
 
Facilidade: 
1. Tratamentos 
(linguagem simbólica sem 
variáveis) 
2. Conversão (linguagem 
simbólica sem variáveis 
→ linguagem natural oral 
→ linguagem natural 
escrita) 

 
Não conseguidas:- 
 
Conseguidas: 
Desigualdade enunciada 
Caso particular 
Conceito de ordenação 
 
Significação: 
Imediata 

6 
6 

(valor 
máx.) 

Afonso 
e 

Iris 

Válida: Baseada em 
argumentos válidos 
(propriedades 
conhecidas) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
1. Tratamentos 
(linguagem natural oral, 
linguagem simbólica sem 
variáveis) 
2. Conversão (linguagem 
natural oral ↔ linguagem 
simbólica sem variáveis) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Dados enunciados 
Conceito de perímetro 
Conceito de menor 
 
Significação: 
Após estabelecer todas as 
conexões 

6 
6 

(valor 
min.) 

Afonso 
e 

Iris 

Válida: Baseada em 
ideias compreendidas 
anteriormente 
(apenas oral) 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
1. Tratamentos 
(linguagem natural oral) 
2. Conversão (linguagem 
natural oral → linguagem 
simbólica com variáveis) 

Não conseguidas 
(inicialmente):  
Desigualdade triangular 
 
Conseguidas: 
Conceito de medida 
Conjunto dos números 
reais 
Caso particular 
 
Significação: 
Após estabelecer todas as 
conexões. 
Não dão importância à 
justificação escrita 

6 
6 

(valor 
máx.) 

Ana 
e 

Inês 

Não válida: Baseada 
na autoridade 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
1. Tratamentos 
(linguagem natural oral, 
linguagem simbólica sem 
variáveis) 
2. Conversão (linguagem 
natural oral ↔ linguagem 
simbólica sem variáveis) 

Não conseguidas:  
Conceito de menor 
Conceito de perímetro 
Dados enunciados 
 
Conseguidas:- 
 
Significação: 
Pouco clara por não 
estabelecerem as 
conexões necessárias 

6 6 Gustavo 

Válida: Baseada em 
argumentos válidos 
(propriedades 
conhecidas) 
(apenas oral) 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Conversões (linguagem 
natural oral ↔ linguagem 
simbólica) 

Não conseguidas:- 
 
Conseguidas: 
Conceito de perímetro 
Dados enunciados 
Desigualdade triangular 
 
Significação: 
Imediata 
Não dá importância à 
justificação escrita 
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6 7 Gustavo 

Válida: Baseada em 
argumentos válidos 
(propriedades 
conhecidas) 
(apenas oral) 

Dificuldades: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica com variáveis) 
 
Facilidade: 
Conversões (linguagem 
natural oral ↔ linguagem 
simbólica) 

Não conseguidas:- 
 
Conseguidas: 
Conceito de perímetro 
Dados enunciados 
Propriedades do triângulo 
equilátero 
 
Significação: 
Imediata 
Não dá importância à 
justificação escrita 

8 1.2 Ana 

(surge por 
necessidade) 
Válida: Baseada em 
ideias compreendidas 
anteriormente 

Dificuldades: - 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
natural oral) 
Conversão (linguagem 
simbólica sem variáveis 
→ linguagem natural 
oral) 

Não conseguidas: - 
 
Conseguidas: 
Inequações enunciadas 
Representações de 
condições 
 
Significação: 
Imediata 

8 3.1 Afonso 

Válida: Baseada em 
argumentos válidos 
(propriedades 
conhecidas) 

Dificuldades 
(inicialmente):  
Tratamentos (linguagem 
simbólica com variáveis) 
 
Facilidade:  
Tratamentos (linguagem 
simbólica com variáveis) 
Conversão (linguagem 
natural oral ↔ linguagem 
simbólica com variáveis 
→ linguagem simbólica 
sem variáveis) 

Não conseguidas 
(inicialmente):  
Princípios de equivalência 
de inequações 
Procedimentos de 
resolução de equações 
 
Conseguidas: 
Princípios de equivalência 
 
Significação: 
Após estabelecer as 
conexões necessárias. 

8 3.2 Afonso 
Não válida: Baseada 
na autoridade 

Dificuldades:- 
 
Facilidade: 
Tratamentos (linguagem 
simbólica com variáveis) 
Conversão (linguagem 
natural oral ↔ linguagem 
simbólica sem variáveis) 

Não conseguidas:  
Princípio de equivalência 
na adição e subtração 
 
Conseguidas: 
Resolução de equações 
Resolução de inequações 
 
Significação: 
Pouco clara por não 
estabelecer todas as 
conexões necessárias 

 


